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Z80-KURSSI: 
DIPLOMITYÖ 

Sivut  10—1 1 

TIETOKONEAJAN  LEHTI  BITTINIKKAREILLE  HINTA  8   MK, i:  i 6/86 

Lapinjärven kielisessä  p. 

ruotsinkielis 

atk-kerho.  S< 

hänen  bitti-innostuneen 

perheensä  harteilla. 

Haminan  reserviup- 
r seerikoulussa  rentoutuu 

oppilaskunta  mikrojen 

,-C'J^r  parissa  ilman  "olalle  vien- *'®”  Ja  muuta  sotilaskuria. 
Kaksi  erilaista  taustayhtei- 

Wr  söä,  mutta  yhteinen  innostus. 
Molempien  kerhojen  toiminnasta 

kerrotaan  sivuilla  6—7. 

M ■ 

■ 
r? 

ämiilaJii kkuv ratmH 

Lue  arvostelut  TM  4/86, 
Mikrobitti  8/86  ja  Printti  14/86. 

Hanki  nyt  tekstinkäsittelyn  tehopakkaus,  Amstrad  PCW  8256  tai 
PCW  8512.  Saat  todella  edullisesti  täydellisen  tekstinkäsittelyjärjestelmän 

ja  henkilökohtaisen  CP/M-tietokoneen. 
Molempiin  järjestelmiin  sisältyvät:  Z80-pohjainen  keskusyksikkö, 

erillinen  skandinaavinen  näppäimistö,  korkealaatuinen  monitori, 

NLQ-kirjoitin  ja  suomenkielinen  tekstinkäsittelyohjelmisto. 
Näiden  lisäksi  molemmissa  laitteissa  on  sisäänrakennetut  3" 

levyasemat,  PCW  8256 :ssa  yksi  ja  PCW  8512 :ssa  kaksi.  Nimiensä 
mukaisesti  laitteiden  keskusmuistit  ovat  256K  tai  512K. 

Kummankin  järjestelmän  mukana  seuraa  edellämainittujen  lisäksi 

myös  edustava  valikoima  ohjelmistoja,  mm.:  CP/M  Plus  -käyttöjärjestelmä, 
DR  LOGO-ohjelmointikieli,  GSX-grafiikkaohjelmisto  sekä  yli  200K  CP/M- 
perusohjelmistoa. 

Uskomattominta  näissä  tehopakkauksissa  ovat  kuitenkin  niiden 

hinnat:  PCW  8256  käteishintaan  6.450,-  (ovh.  7.980,-)  ja  PCW  8512 
käteishintaan  8.950,-  (ovh.  10.980,-). 

RISIIU 
Säästä  ny

t  i°Pa 

2000 r- 

Linjaliikennemoduli  RS232C  ja  Centronics-liitäntä 

ohjelmineen  980,- 
Taulukkolaskentaohjelma  Supercalc2  780- 
DR:n  Pascal-kääntäjä  Pascal  MT+  780,- 
Ammattitason  piirto-ohjelma  DR  Draw  780- 

Nuppulantie  35,  20310  Turku,  puh.  921-546666, telex  62699  top  sf. 

Myynti:  Info-kirjakaupat,  Sokos-tavaratalot  ja  muut 
alan  asiantuntijaliikkeet  kautta  maan. 



Nyt  tulivat  fiksuun  sarjaan 
myös  Philips-värimonitorit. 

Fiksulle  tietokone-asiantuntijalle  tavallinen  TV- vastaanotin  ei  ole  riittävän 
hyvä  näyttöpäätteeksi.  Parhaimmillaan  tietokoneen  informaation  voi 

välittää  vain  tietokonetta  varten  suunniteltu  näyttöpääte  -   monitori.  TV- 
tekniikan  edelläkävijänä  Philips  on  edelläkävijä  myös  tässä.  Korkea 

laatu,  ominaisuudet  ja  sopiva  hinta  tekevät  Philips-monitoreista  fiksun 
valinnan. 

Philips  80-sarjan  tietokonemonitorit  on  suunniteltu  aakkosnumeeri- 

seen ja  graafisen  tiedon  korkealuokkaiseen  näyttöön:  12”  kuvaruutu,  80 

PHILIPS 

merkkiä  rivillä,  25  riviä,  CVBS-tuloliitäntä,  audio-tuloliitäntä,  korkea  ero- tuskyky. 

BM  7502  vihreä,  hinta  920-,  BM  7522  ruskea,  hinta  1.020,-,  ja  IBM 

PC:hen  suunniteltu  BM  7513  vihreä,  hinta  1.290,-. 

Uudet  Philips-värimomtorit  on  suunniteltu  suosituimpien  koti- ja  hen- 
kilökohtaisten tietokoneiden  näyttöpäätteiksi.  Kaikissa  korkea  erottelu- 

kykyjä erittäin  vakaa  kuva. 

CM  8524  värimonitori:  häikäisemätön  kuvaruutu,  musta  kontrastiasi, 

vihreä  kytkin,  säädettävä  jalusta.  Kuvaruutu  14”,  25  riviä,  80  merkkiä 
rivillä,  CVBS/RGB- ja  audiotuloliitännät.  Voi  käyttää  myös  videomonitori- 

na.  Hinta  2.200,-. 

CM  8533  (CVBS  +   RGB+tekstikytkin-HBM  PC-sovitteinen)  hinta 
2.500,-,  CM  8501  (RGB)  hinta  1.750,-,  CM  8500  (CVBS)  hinta 1.750,-, 



APPLE  //CS 

mvnt ÄÄNEN- PAINQIN 
-   Poliisi  pidätti  mikropojat ,   julisti  otsikko  Iltalehdessä 
tiistaina  30.9 .1 986. 

-   Tietoyhteiskunta  markkinakikka.  Murtoalttiit  tieto- 
pankit sisältävät  tietoja  sinusta ,   otsikoi  Kansan  Uutiset 

jo  saman  viikon  torstaina  eli  paria  päivää  myöhemmin. 
Noiden  kahden  otsikon  väliin  mahtuu  melkoinen 

joukko  juttuja  ja  isoja  otsikkoja.  Mikroharrastus  kohosi 
hetkessä  puheenaiheeksi  tavalla ,   josta  on  vaikea  iloita. 

-   Laitonta  tai  ei ,   siinä  monien  harrastajien  pohdis- 
kelujen aihe.  Lainsäädäntöhän  Idahan  tällä  alalla  jos 

missä  pahasti  jäljessä. 

Ongelman  asettelu  tuolle  akselille  osoittaa  hämmäs- 
tyttävää yksinkertaisuutta.  Jos  joku  menee  kyläilemään 

tuttavansa  luo  ja  tämän  poistuessa  hetkeksi  paikalta 

penkoo  asianomaisen  pöytälaatikot,  päiväkirjat  ja  kaa- 

pit, niin  asian  laillisuutta  tai  laittomuutta  ei  edes  tarvit- 
se pohtia.  Teko  on  tökerö  ja  osoittaa  käytöstapojen 

täydellistä  puuttumista.  Miksi  toisten  tiedostojen  luva- 
ton penkominen  olisi  jotenkin  hyväksyttävämpää  tai 

urheampaa? 

Usein  valitetaan ,   miten  Suomessa  on  kaikki  se  kiel- 

lettyä, mitä  ei  ole  erikseen  sallittu.  Joittenkin  ajatus- 
maailmassa kaikki  se  näyttää  olevan  sallittua,  mitä  ei 

ole  hoksattu  tai  ehditty  kieltää. 

Tällöin  pitäisi  vain  muistaa ,   ettei  kukaan  ole  liioin 
kieltänyt  hienotunteisuutta  tai  terveen  järjen  käyttöä. 

Vahinko  on  nyt  joka  tapauksessa  jo  tapahtunut. 

Alussa  olevat  kaksi  otsikkoa  kertovat  hyvin  keskustelun 

suunnasta.  Pesuveden  mukana  halutaan  heittää  koko- 

nainen päiväkodillinen  lapsia. 

Auto  on  nyt  100  vuotta  vanha.  Silti  teillämme  liikkuu 

paljon  rattijuoppoja  ja  hurjastelijoita.  Liikennekulttuu- 
rimme ei  ylipäätään  saa  korkeita  arvosanoja,  mutta 

silti  kaikkien  autoilijoiden  ei  väitetä  olevan  rikollisia. 

Mikroihin  ikä  voidaan  mitata  vasta  vuosissa.  Tässä- 

kin joukossa  on  niitä,  joille  mikään  ei  ole  mitään. 
Toivoa  vain  sopii,  ettei  harrastuksen  parissa  kulu  sataa 
vuotta  ennenkuin  voidaan  puhua  mikrokulttuurista  ja 
liikennöinnin  tasosta. 

Reijo  Telaranta 

LOPPU- 
VUODEN 
AIKATAULU 
■   Loppuvuoden  aikana 
PRINTTI  ilmestyy  seuraavan 
aikataulun  mukaisesti.  Ai- 

neistopäivä  tarkoittaa  sitä  vii- 
meistä hetkeä,  jolloin  esim. 

kerhojen  kokouskutsut  ehti- 
vät mainittuun  numeroon. 

Nro Aineisto 
Ilmestyy 

18 24.10. 

11.11.  '
 

19 7.11. 25.11. 
20 21.11. 9.12. 
Tämän numeron ilmestyessä 

on  numero  17  jo  osittain  pai- 
natusvaiheessaan ja  sen  il- 

.mestymispäivä  on  28. 10. 

TOIMITUS 

Päätoimittaja 
Reijo  Telaranta 

Toimituspäällikkö 

Silja  Linko-Lindh 

Ulkoasu 

Erja  Halmevaara 

Työryhmä 
Saku  Aura 
Jari  Hennilä 

Aki  Rimpiläinen 
Mikko  Rinne 

Tuomo  Sajaniemi 
Hannu  Strang 

Toimituksen  sihteeri 

Anneli  Tervapuro 

Postiosoite 
PL  110,  00811  Helsinki 

Katuosoite 

Hitsaajan  katu  7, 
00810  Helsinki 

Puhelin 
782  311 

JULKAISIJA 
A-lehdetOy 
Hitsaajankatu  1 0 
00810  Helsinki 

Puhelin  782  31 1 

Telex  12-4698 

Hallituksen  puheenjohtaja 

Yrjö  Kokko 

Toimitusjohtaja  Seppo  Laakso 
Yleisölehtiryhmän  johtaja 
Veikko  Koskinen 

LEHDENMYYNTI 

Markkinointijohtaja 
Kari  Luttinen 

ILMOITUSMYYNTI 

Myyntijohtaja  Esa  Jussila 

Myyntipäällikkö 
Jarmo  Myllysilta 
llmoitussihteeri 

Marjatta  VVaarala 

llmoitushinnat 
koko mv 

2-v 
4-v 

2/1 
19000:- 23000:- 26400:- 1/1 
9500:- 11500:- 13200:- 1/2 
5700:- 7700:- 

8850:- alle  1/2 
7,15:-/ 8,60:-/ 9,90:-/ 

pmm 
pmm 

pmm 
TILAUKSET  JA 
OSOITTEENMUUTOKSET 
Postiosoite  PL  1 04 

0081 1   Helsinki 

puh.90-755  4811 

tai  osoitteenmuutos  myös  palvelu- 
kupongilla.  Soittaessanne  ilmoittakaa 
kaikki  lehden  takakanteen 

kiinnitetyssä  osoitelipukkeessa  olevat 
tiedot,  siis  myös  numerosarja 

osoitteen  yläpuolella. 

Tilaushinnat  kotimaahan 

ja  pohjoismaihin 
PRINTTI  20  numeroa  86  mk 
PRINTTI  1 0   numeroa  45  mk 
VAX1 19  mk/kk 

Lehti  ilmestyy  joka  toinen  viikko 
kesä-heinäkuuta  lukuunottamatta, 
irtonumeron  hinta  8   mk. 

PRINTTI  on  seuraavien 

mikrokerhojen  jäsenlehti: 
AMSTRAD-KERHO 
ATARI-KLUBI 

COMMODORE- 
MIKROHARRASTAJAT 

MSX-CLUB 
DRAGON  USERS  CLUB 

MEMOTECH-KLUBI 

MICROBEE-KLUBI 
SPECTRAVIDEO-KLUBI-MSX 
ZX-KERHO 

Painopaikka 
Yhteiskirjapaino  Oy 
Helsinki 

ISSN  0782-6346 

Osoitteenmuutoksen 

■   Apple  Commodore  on  jul- 
kistanut uuden  tuotteen  Apple 

^‘VAperheeseen.  Uusi  tulokas 
on  ristitty  //GS:ksi.  USA:ssa 

markkinointi  on  jo  alkanut. 

Myynti  saataneen  käyntiin 
keväällä  1987.  Aikatauluun 

vaikuttaa  se,  milloin  Apple 

alkaa  valmistaa  skandinaavis- 
ta versiota. 

Apple  //GS  on  yhteensopi- 
va muiden  //-sarjan  koneiden 

kanssa.  Kaikkien  aiempiin 

malleihin  tehtyjen  ohjelmien, 

levyasemien  ja  liitäntäkort- 
tien pitäisi  toimia  GS:ssä. 

GS:n  ohjelmat,  jotka  eivät 

käytä  sen  erikoisominaisuuk- 
sia, toimivat  taas  muissa  II- 

koneissa. 
Prosessorina  on  65C816, 

■   Commodore  128: n   CP/M- 

moodia  varten  on  uusi  päivi- 
tetty järjestelmäversio,  jonka 

pitäisi  myös  tunnistaa  sarjalii- 
kenneportin  olemassaolo. 

Levyke  on  julkisohjelma 

kellotaajuus  2.8  MHz.  Pro- 
sessori osaa  emuloida 

6502:ta.  Ramia  on  256  kilota- 

vua, ja  sitä  voidaan  lisätä  me- 
gatavusta aina  neljään  mega- 

tavuun asti. 

Tekstinäytössä  on  24x40 

tai  24x80  merkkiä  rivillä,  jo- 

ka on  säädettävissä  ohjelmal- 
lisesti. Grafiikan  tarkkuuksia 

on  viisi,  joista  tarkimmat  ovat 
640x200  pistettä  (neljä  väriä) 

ja  320x200  pistettä  (16  vä- 
riä). Värit  voi  valita  4096  vä- 

rin paletista.  Ääntä  ja  puhetta- 
kin voi  tuottaa  15-kanavaisel- 

la  äänigeneraattorilla. 

Hiiri  ja  sisäänrakennettu 
kello  ovat  vakiovarusteina. 

128  kilotavun  rom  sisältää 

muun  muassa  System  Monito- 

eli  publie  domainia  ja  kopion 
siitä  saa  PCI-Datalta  Vaasasta 

maksamalla  kopiointi-  ja  le- 

vykekustannuksina  60  mark- 

kaa ja  postikulut. 
Päivityslevyn  ohjelmat 

rin  (mm.  disassembler,  de- 

buggeri),  Applesoft  Basicin, 
Control  Panel  Programin  ja 

Memory  Managerin . 

Kuvan  saa  TV-,  monitori  - 
tai  RGB-liitännästä.  Muihin 

liitäntöihin  voidaan  kytkeä 

neljä  levyasemaa,  kirjoitin, 

modeemi,  hiiri  ja  AppleTalk- 
verkko.  Laajennuksia  varten 

on  yksi  lisämuistiliitäntä  sekä 
seitsemän  muita  laajennuksia, 

kuten  kovalevyä  tai  lisämuis- 
tia varten. 

Toimivan  kokoonpanon  (vä- 

rimonitori  ja  levyasema  kes- 
kusyksikön lisäksi)  hinnaksi 

arvioidaan  13  000-15  000 
markkaa.  Suomessa  Applen 

edustaja  on  Oy  Mercantile 
Computers  Ab.  (TSS) 

ovat  myös  imuroitavissa  VA- 
Xlsta  esimerkiksi  Kayprolla, 

jonka  formaattia  C-128  kyke- 
nee lukemaan. 

■   Atarin  ST-sarjasta  on  jul- 

kistettu kaksi  suurempaa  mal- 

lia, joista  toisessa  on  muistia 
kaksi  megatavua  ja  toisessa 
neljä. 

Pienempi  kulkee  nimellä 
2080STF  ja  suurempi 
4160STF. 

Lontoon  PCW-messujen 

yhteydessä  ilmoitetut  englan- 

■  Yamahan  ”musiikinteko- 

laite,  jossa  on  kaupanpäälli- 

siksi MSX-mikro"  eli  CX5M 
on  kuulunut  Suomessa  mark- 

kinoitavien MSX:ien  pienim- 

piin muistimäärältään. 
Markkinoilla  on  nyt  mo- 

tilaiset  hinnat  vastaavat  Suo- 

men rahassa  9   000-11000 
markkaa.  Hintaan  sisältyy  yk- 

si levyasema  ja  yksivärinen 
monitori. 

Atarin  maahantuoja  Tekno- 

Computer  ilmoittaa,  että  uu- 
det mallit  tulevat  Suomen 

duuli,  jolla  32K:n  muistia  li- sätään toisella  mokomalla  eli 

kone  muuttuu  64-kiloiseksi. 

Niin  Yamahaa  kuin  muisti- 

laajennusmoduuliakin  mark- 
kinoi Musiikki-Fazer. 

TÄYTTI 
ODOTUKSET 
■   Syyskuun  puolivälissä  päättynyt  IBM:n  Exhi- 
bit-näyttely  keräsi  yli  51  000  kävijää  vajaan  kuu- 

kauden aikana.  Helsingistä  näyttely  jatkoi  Es- 
panjaan. Näyttely  kierros  päättyy  ensi  vuonna 

Brysseliin. 

C-128:N  CP/M 
PÄIVITETÄÄN 

markkinoille  keväällä  -87. 



-SEK- 

Musta  Pörssi  toi  Amerikan  Ihme- 

Omenat  jokapojan  ulottuville.  Nyt 

on  sinullakin  mahdollisuus  liittyä  bitti- 
nikkareiden  eliittiluokkaan. 

Kouluhallituksen  suosittelema 

henkilökohtainen  tietokone  huippu- 
edulliseen  Pörssihintaan.  Eniten  ohjel- 

mia, hyötyohjelmia  ja  pelejä.  Maksimi- 
muisti  128  Ktavuar  Kannettava. 

Sisäänrakennettu  levyasema.  40/80 
merkkiä.  Maailmankuulu  monitori, 

jossa  selkeä  ja  silmäystävällinen  viher- 
fosforinäyttö.  16  värin  grafiikka. 

5   oktaavia.  Ja  joukko  muita  ominai- 
suuksia, mm.  suomenkielinen  Apple 

Works- ohjelmisto  ja  täydellinen 

peliohjelmisto. 

(sis.  keskusyksikön  ja  peliohjelmiston) 

ENNEN 

MUSTA  PÖRSSI 
KAUTTA  MAAN 
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TEKSTI:  SILJA  LINKO-LINDH 

Hackerpidötykset 
kolahtivat  kipeästi 

MIKROILUAN 

VAAKALAUD 
Lokakuun  alkupäivinä  ovat  modeemiliikenteestä 
innostuneet  mikroharrastajat  saaneet  runsaasti 
julkisuutta  poliisin  pidätettyä  joukon  hackereita 
suljettuihin  tietojärjestelmiin  tunkeutumisen 
vuoksi. 

Mistä  on  kysymys?  Mikä  on  hackeri?  Ovatko 
kaikki  modeemin  omistajat  konnia? 

■   Tätä  kirjoitettaessa  tapahtu- 
main kulku  ei  kokonaisuudessaan 

ollut  selvillä.  Varmaa  oli  vain, 

että  pidätyssellissä  oli  kaksi  mik- 
roharrastajaa.  Pidätykset  tapah- 

tuivat sunnuntaina  29.  syyskuuta, 

ja  lokakuun  ensimmäisen  viikon 
kallistuessa  lopuilleen  sellien 

ovet  pysyivät  edelleen  tiukasti 
suljettuina. 

Pidätettyjä  oli  alun  perin  puoli- 
sen tusinaa,  mutta  kaksi  sai  jäädä 

poliisin  huostaan.  Lehtitiedot 
kertoivat  tutkimusten  laajenneen 

ja  yksi  lehti  puhui  Maanlaajui- 

sesta liigasta”. 
Tietojärjestelmiin  murtautumi- 

sesta ei  ole  omaa  lainsäädäntöä, 

ja  tekeillä  oleva  tietosuojalakikin 

puhuu  tunkeutumisesta  henkilö- 
rekistereihin. 

Pidätysselliin  päätyneet  eivät 
kuitenkaan  ole  tunkeutuneet  uu- 

den lain  tarkoittamiin  henkilöre- 
kistereihin,  vaan  korkeakoulujen 

sekä  mm.  Valtion  teknillisen  tut- 
kimuskeskuksen järjestelmiin. 

Nämä  murtopuuhat  ovat  leh- 
distöön tihkuneiden  tietojen  mu- 

kaan olleet  sekä  järjestelmällisiä 
että  toistuvia  jo  pidemmän  ajan. 

Järjestelmien  luvattomassa 
käytössä  on  kulunut  kulloisenkin 

tietokoneen  prosessoriaikaa,  jos- 
ta normaaleilta,  luvallisilta  käyt- 

täjiltä peritään  minuuttitaksa. 
Poliisi  on  vedonnut  rikoslain 

38.  luvun  kuudenteen  pykälään 
toisen  irtaimen  omaisuuden  lu- 

vattomasta haltuunotosta  ja  käy- 
töstä. Kohdasta  on  olemassa  kor- 

keimman oikeuden  ennakkopää- 
töksen luontoinen  tuomio  levy- 

automaatin  käyttämisestä  väärillä 
kolikoilla.  Tapaus  oli  tuomittu 

haltuunotoksi,  vaikka  automaat- 

tia ei  fyysisesti  vietykään  mihin- 
kään. 

Muiden  rikkeiden  kuten  mah- 
dollisten tiedostojen  tuhoamisten 

tai  muun  ronkkimisen  osalta  tut- 
kimukset ovat  vielä  kesken. 

Muiden  rikkeiden  kuten  mah- 
dollisten tiedostojen  tuhoamisten 

tai  muun  ronkkimisen  osalta  tut- 
kimukset ovat  vielä  kesken. 

Monta 

puolta 
Yhdysvalloissa  ja  muualla  maail- 

massa, nyt  siis  Suomessakin  tun- 
netuilla tietokonemurroilla  on 

monta  puolta. 

Oikeudellinen  puoli  syytekir- 

jelmineen  ja  puolustuspuheen- 
vuoroineen,  pykälineen  ja  tuomi- 
oineen  on  oma  lukunsa.  Jos  oi- 

keudellinen prosessi  käynnistyy, 

nyt  pidätettyinä  olevat  ja  mahdol- 
lisesti vielä  tutkimusten  varrella 

esiin  putkahtavat  systeemien 

kuokkijat  joutunevat  altavastaa- 

jiksi. 
Täysin  avointa  on  ainakin  tässä 

vaiheessa  se,  voidaanko  ja  pitäi- 
sikö tietokonemurtojen  kohteiksi 

»Sr'1*»  a 
ovet- 

Si  dat 
j£5j°^uuta 

1986 

joutuneita  valtion  viranomaisia 

syyttää  järjestelmiensä  holtitto- 
masta hoidosta  ja  huonosta  suo- 

jaamisesta. Tai  miten  heidät  vel- 
voitetaan suojauksiin,  siltä  varal- 

ta, että  todella  rosvoamistarkoi- 
tuksissa  liikkuva  tulee  lukoista 

läpi. 
Tietokonemurroilla  on  myös 

eettinen  ja  moraalinen  näkökul- 
mansa, joka  saattaa  painaa  ylei- 

sen mielipiteen  muodostumises- 
sa enemmän  kuin  pykäläbyrok- 

raattiset  saivartelut. 

Kyse  on  toisaalta  modeemil- 
laan linjoilla  liikkuvan  käytösta- 

voista, vastuusta  ja  niin  sanotusti 

lukittujen  ovien  kunnioittamises- 
ta. Tätä  filosofista  pohdiskelua 

voidaan  käydä  monin  rinnastuk- 
sin ja  kysyä,  onko  huonon  lukon 

auki  tiirikoiva  murtovaras  pie- 

nempi rikollinen  kuin  monimut- 
kaisen yhdistelmälukon  auki  saa- 

va kassakaappiekspertti. 

Seuraukset   
huolestuttavat 
Tietokoneisiin  tunkeutuneiden 

pidätykset  ovat  herättäneet  pal- 

jon huomiota  ja  lehdistö  on  ke- 
rännyt lausuntoja  oikealta  ja  va- 

semmalta. Onhan  toki  kyse  alu- 

eesta, jossa  fiktiot  kuten  televisi- 
on Tietokonejengi  ja  WarGames- 

tyyppiset  elokuvat  ovat  luoneet 

mielikuvia  yön  pimeydessä  mik- 
roaan  nakuttavien  nerojen  sanka- 

ri- ja  tihutöistä. 
Runsas  julkisuus  on  huolestut- 

tanut varsin  useaa  modeemihar- 

rastajaa,  jotka  pelkäävät  tapahtu- 
neen leimaavan  koko  joukon  po- 

tentiaalisiksi konniksi  ja  vastuut- 
tomiksi lukituissa  järjestelmissä 

leikittelijöiksi.  Lisämurhetta  ovat 
aiheuttaneet  harrastajajoukkoon 

kuuluvien  yksittäiset  nimettömät 

vähättelyt,  joiden  henkenä  on  ol- 
lut se,  ettei  leikistä  pidä  suuttua. 
Muutamassa  vuorokaudessa 

kertyi  Printin  Vaxi-järjestelmään 
aiheesta  viitisen  sataa  komment- 

tia, joista  pieni  otos  on  ohessa. 
Järjestelmässä  käynnistettiin 

myös  mielipidekysely,  jossa  tie- 
dusteltiin suljettuihin  tietokone- 

järjestelmiin tunkeutumisen  hy- 
väksyttävyyttä. Kolme  vastaajaa 

neljästä  ei  hyväksynyt  kuokki- 
mista millään  edellytyksillä. 

Kuka   

on  konna? 

Anglosaksisesta  maailmasta  on 

suomalaistenkin  harrastajien  kie- 

lenkäyttöön iskostunut  sana  hac- 
ker. Toisin  kuin  alkukielessä  ter- 
miä käytetään  meillä  yleensä 

modeemin  kanssa  linjalla  liikku- 
vista. 

Yhdysvalloissa  hacker  on 

alunperin  tarkoittanut  alan  har- 
rastelijapionccreja.  jotka  koke- 

vat koodin  minkä  tahansa  haas- 

teeksi -   oli  kyse  sitten  salasa- 
noista tai  ihan  ohjelmakoodista. 

Kunnon  hackerin  koodinpurku  on 

useissa  tapauksissa  vienyt  sekä 

ohjelmisto-  että  laitteistokehitys- 

tä  eteenpäin,  ja  monista  alkuai- 

kojen hackereista,  tietokonejär- 
jestelmien kuokkavieraista,  pu- 

hutaan kunnioittavaan  sävyyn 

uranuurtajina  koko  alalla. 

Toinen  englanninkielinen  ter- 
mi cracker  on  puolestaan  tarkoit- 

tanut kaupallisen  ohjelman,  esi- 

merkiksi pelin  suojausten  murta- 
jaa luvatonta  kopiota  varten. 

Cracker  ei  välttämättä  edes  halua 

hyötyä  puuhastaan  eli  hän  ei  myy 

kopioitaan  eteenäin. 

VILKASTA  KESKUSTELUA 
Seuraavassa  on  repliikino- 
maisesti  koottu  puheenvuo- 

roja Printin  VAXI-järjestel- 
män  Sekalaiset-kokoukses- 

ta  ajalta  29.9-3. 1 0. 1 986. 
Modeemikansa  kuuli  siis 

asiasta  ennen  lehtien  il- 
mestymistä. 

■   -   Ilmeisesti  homma  liittyy 

eräiden  korkeakoulujen  tietoko- 
neiden väärinkäyttöön.  Tulossa 

olevasta  iskusta  on  ammattipii- 
reissä  puhuttu  tosin  jo  ainakin 

vuoden,  joten  tuskin  asia  yllätyk- 
senä pidätetyillekään  tuli. 

-   Täytyy  toivoa,  ettei  lehdistö 
vedä  mattoa  meidän  aitamme 
tehdessään  rahaa  näiden  häiskien 
toilailuilla. 

-   Ruotsissa  ja  Yhdysvalloissa 

on  vangittu  ja  tuomittu  hackereita 

tietokonejärjestelmiin  murtautu- 

misesta, joten  asiaa  sivuavia  en- 
nakkopäätöksiä on  olemassa,  eri- 

laisesta oikeuskäytännöstä  huoli- 
matta. 

-   Tässä  tapauksessa  saa  yksi- 
löiden etu  käydä  paljolti  edellä 

liikenteen  etua.  On  pidettävä 
huoli  siitä,  ettei  olla  tekemässä 
oikeusmurhaa. 

-   On  kiintoisaa  nähdä,  mikä 

tulee  olemaan  lopullinen  päätös 

siitä,  onko  tietokoneen  käyttämi- 
nen irtaimen  omaisuuden  käyttä- 

mistä. Ei  se  ainakaan  ole  materi- 

aalisen omaisuuden  käyttöä  si- 
nällään. Se  mitä  on  väärinkäytet- 

ty, on  tietokoneen  kapasiteetti, 
ei  tietokone. 

Y   

—   Suomalainen  .   lainsäädäntö 

on  kielellisesti  muokattu  niin,  et- 

tä sovellusmahdollisuuksia  tieto- 
tekniikan ympyröihin  varmasti 

löytyy,  jos  niitä  hakemalla  hae- taan. On  äärimmäisen  typerää 

kaivaa  verta  nenästään  tarjoamal- 

la näitä  sovelluspaikkoja  -   var- 
sinkin, jos  sitten  heittäydytään 

väärinymmärretyn  sankarin  roo- 

liin ja  yritetään  kerätä  emoti- 
onaaliset pinnat  kotiin. 

-   Luin  jostain  kummallisesta 
Suomen  Mikroliitosta.  Porukan 

Iltalehdelle  antamat'  lausunnot 

olivat  sellaisia,  että  voisi  kuvitel- 
la Suomen  Mikroliiton  tavoit- 

teeksi mikroilun  mustamaalaami- 

sen ellei  peräti  kielletyksi  saatta- misen. 

-   Iltalehden  juttu  oli  todella 

kirjoitettu  sensaatiotyyliin.  Sen 

perusteella  kaikki  tietokonehar- 
rastajat  ihan  vain  leikin  vuoksi 

tapaavat  murtautua  tietokonejär- 

jestelmiin ja  ovat  kaikkien  har- 
rastajien sankareita. 

-   Ihmeellistä  on,  että  ties 

kuinka  laajan  porukan  annetaan 

räpeltää  vuodenkin  ennen  kuin 

linjat  trapataan. 
-   Tapahtuneella  voi  olla  se 

seuraus,  että  ainakin  yksityinen 
datasiirto  tulee  luvanvaraiseksi. 
Takavuosina  sitä  jo  yritettiin 

mutta  epäonnistuttiin,  tässä  olisi 
sauma  harkita  asiaa  uudemman 

kerran.  Toinen  laki  olisi  kattono- 

peuden määrääminen  yksityis- 
käytössä oleville  modeemeille 

kuten  Länsi-Saksassa.  Saa  näh- 

dä. mitä  tuleman  pitää,  ellei  Suo- 

men Mikroliitto  iske  jälleen  ja 

vie  meiltä  päätteetkin  pöydiltä. 
-   Viranomaiset  eivät  ole  niin 

typeriä,  että  mokoman  asian 
vuoksi  laittaisivat  modeemilii- 
kenteen  luvanvaraiseksi,  varsin- 

kin kun  sen  toteuttaminen  ja  val- 
vominen ei  olisi  vallan  yksinker- 

taista. Eiköhän  täällä  ole  hieman 

liian  suuri  paniikki  päällä,  ei  asia 
sentään  niin  kauaskantoinen  ole 

kuin  näitä  kommentteja  lukiessa 
saattaisi  luulla. 

-   Tietokone-  ja  modeemilaki 
on  aivan  varmasti  tulossa,  mutta 

sen  ulkoasu  riippuu  mitä  suurim- 
massa määrin  käyttäjien  imagos- 

ta, joka  tällä  hetkellä  on  varsin 
huono. 

-   Järjestelmiin  murtautuminen 
ei  luonnollisestikaan  ole  sen  hy- 

väksyttävämpää kuin  fyysinen- 
kään  murtautuminen. 

-   Jos  pojat  ovat  murtautuneet todellakin  usean  vuoden  ajan, 

niin  väärinhän  se  on.  En  kuiten- 

kaan pidä  kivana,  että  näitä  ruve- 
taan tuomitsemaan  jollakin  sopi- 

vasti tulkitulla  lainpykälällä, 

vaan  jos  ei  rikoksen  aikana  sel- 
vää pykälää  ole,  on  annettava  ju- 
tun olla  ja  tehtävä  laki  suojaa- 

maan koneenomistajan  oikeuk- 
sia. 

-   Sain  koko  illan  selitellä  hae 

keroinnin  hauskuutta  ja  viatto- 
muutta, kun  mummo  tuli  kylään. 

Ensimmäinen  sana  kun  hän  astui 

ovesta:  Sinäkö  sinne  VTTihen 

murtauduit?  Ja  siitä  se  sitten  al- 
koi, yleinen  saarna  hyvästä  ja  pa- 

hasta. 

Sen  taas  tekee  mugger,  josta 

Printti  on  aiemminkin  käyttänyt 

suomennosta  bittiloinen.  Tällai- 

sen tyypin  oma  osaaminen  koo- dien ja  suojausten  murtajana  on 

olematon.  Hän  hyödyntää  hacke- rin tai  crackerin  esityötä  ja  myy 

esimerkiksi  ohjelmakopioita 
edelleen. 

Suomalaisen  modeemiharras- 
tajakunnan  enemmistö  ei  ole 
hackereita,  crackereita  eikä 

muggereita.  Nyt  pidätysselliin 

joutuneet  ovat  yksittäisiä  poik- 
keustapauksia. 

Valtaosa  modeemiharrastajista 
liikuskelee  täysin  säällisesti  ja 

luvallisesti  siellä  missä  heillä  on 

oikeudet.  Puolisen  sataa  harras- 
telijoiden itsensä  ylläpitämää 

viestinvälitysjärjestelmää  tarjoa- 
vat asiallisia  vierailupaikkoja  riit- 

tämiin. 

Lehdistö 

aktiivisella 

Tiedot  tietokonejärjestelmien 

kuokkavieraiden  pidättämisestä 

putkahtivat  julkisuuteen  30. 

syyskuuta.  Aamun  Hufvud- stadsbladet totesi  kuivan  asialli- 
sesti poliisin  pidättäneen  yhden 

hackerin  tunkeutumisesta  Valti- 
on teknillisen  tutkimuskeskuksen 

järjestelmään.  Tiedolle  saatiin 
myös  VTT:n  edustajan  vahvistus. 

Saman  päivän  Ilta-Sanomat lainasi  Hufvudstadsbladetin  jut- 

tua, mutta  Iltalehdellä  oli  oma 
tarinansa.  Sen  mukaan  murto  oli- 

kin tehty  Valtion  tietokonekes- 
kuksen koneeseen,  mutta  leh- 

dessä siteerattu  VTKK:n  edusta- 

ja oli  ymmällään  väitteestä. 
Kun  poliisikin  kieltäytyi  kerto- masta mitään,  Iltalehden  juttu 

painottui  Suomen  Mikroliiton  jä- 
senen lausuntoihin,  joiden  mu- 

kaan vikapäitä  ovat  järjestelmien 
huonot  suojaukset,  ja  tunkeutujat 
vain  leikkivät.  Lehti  ei  sen 

enempää  kerro  kyseisen  liiton 
toiminta-alueesta,  jäsenmäärästä 
eikä  tavoitteista. 

Illan  tv-uutiset  kertoi  tapauk- 

sesta ja  mainitsi  mm.,  että  moi- sesta kuokkimisesta  esimerkiksi 

sairaalan  tietojärjestelmissä  saat- 
taa seurata  järjestelmän  avulla 

hengissä  pidetyn  potilaan  kuole- 
ma. 

Lokakuun  ensimmäisen  aamun 

lehdistä  Hufvudstadsbladet  ker- 
toi tutkimusten  laajenevan,  ja  si- 

teerasi Keskusrikospoliisin  apu- 

laispoliisipäällikköä  Matti  Ten- husta. Hänen  mukaansa  kyse  on 
materiaalisesta  vahingonteosta, 
mutta  muitakin  rikoksia  saattaa 

tulla  ilmi. 

Helsingin  Sanomat  tuli  peliin 
mukaan  tässä  vaiheessa  ja  väitti 

kuokkavieraiden  käyttäneen  kor- 

keakoulujen koneita  ja  verkko- 

yhteyksiä linjaliikennöintiin  ul- komaille. Väite  kumottiin  seu- 

raavana  päivänä  Hufvudstadsbla- detissa Abo  Akademin  edustajan 

suulla. 
Lehdistön  teksteissä  on  ollut 

havaittavissa  muutamaa  eri  lin- 

jaa. Alkuvaiheessa  Hufvudstads- bladet keskittyi  juridiseen  puo- 
leen eli  rikoslaista  löydetyn  py- 

kälän käyttöön.  Jatkossa  päivä- 
lehdet  ovat  valottaneet  myös 

huonoja  suojauksia  ja  julkaisseet 

siteerauksia,  joissa  tunkeutumis- 
ten kohteeksi  joutuneiden  laitos- 
ten edustajat  suhtautuvat  melko 

rauhallisesti  murtautujien  puu- 
hailuun. 

MIKROTIETOKONEIDEN 
HUOLTO  VANTAALLA, 
HAKUNILASSA 

T:MI  JK-DATA 
Kukkonen  Juhani 
Puh.  90-876  4539 

Kaikki  merkit  ja  mallit  lisälaittei- 
neen korjataan  ammattitaidolla 

nopeasti  ja  edullisesti. 
Esim.  COMMODORE  64:n  vi- 

oista suurin  osa  voidaan  korja- ta asiakkaan  odottaessa. 

Soittakaa  niin  sovitaan  vas- taanottoaika huoltoon  tai  miten 

järjestetään  kuljetus. 
Tarvittaessa  myös  iltaisin  sekä 
viikonloppuina. 



Upseerioppilaat  Maanin- 
ka (vas.)j  Vormisto,  Hy- 

vönen ja  Tanskanen 

miettivät  ohjelman  ih- 
meellisyyksiä. Kerhon 

vetäjä,  upseerioppilas 
Olli  Rinne  tarkkailee  ti- 

lannetta. Edessä  vasem- 

malla istuva  Jfirmo  Tans- 
kanen vetää  aloittelijoi- 

■   Yliluutnantti  Esa  Salminen 

ja  upseerioppilas  Olli  Rinne 

odottavat  meitä  Reserviup- 
seerikoulun esikunnassa.  Jäl- 

kimmäinen on  komennettu  ta- 
kaisin varuskuntaan  kesken 

maastoleirin.  Kaksi  siviiliä 

Printin  toimituksesta  on  saa- 

punut Haminaan  tutustumaan 

RUK:n  oppilaskunnan  atk- 
kerhoon. 

Varuskunta  vaikuttaa  auti- 

olta. Olemme  ensin  ajaneet 

väärän  esikunnan  pihaan  ja  ih- 

metelleet tyhjiä  vartiokoppe- 

ja. Kukaan  ei  ihmettele  har- 
hailuamme. 

Lopulta  löydämme  päivys- 

täjän, joka  selittää  tämän  ole- 
van avoin  varuskunta,  siksi 

portilla  ei  ollut  sotilaita  vah- 
dissa. Saamme  ohjeet  ajaa 

Maaritin  baarille  ja  siitä  jo  nä- 
kisimme etsimämme  RUK:n 

esikunnan. 

Ei  muodollisuuksia  siellä- 
kään. Meitä  on  osattu  odottaa. 

Ystävällisesti  hymyilevät  yli- 
luutnantti ja  upseerioppilas 

hyppäävät  ensin  mainitun  si- 

viiliautoon ja  opastavat -meille 
tien  viestikomppaniaan.  Kos- 

ka olemme  ensimmäistä  ker- 

taa alueella,  saamme  ensin 

lyhyen  opastetun  kierroksen 

ja  tilaisuuden  nähdä  muun 

muassa  siististi  pedatut  punkat 

upseerioppilaiden  tuvassa. 
Minne  mahtavat  miehet  unoh- 

taa armeijassa  oppimansa  tai- 
dot? 

Punatiilisen  rakennukset! 

toisesta  kerroksesta  löytyy 

atk-huone,  vanha  luokka,  jon- 

ka peräpään  pöydillä  komei- 
lee viisi  mikroa,  yksi  kerhon 

oma  ja  neljä  turkulaiselta 

Toptronicsilta  lainattua.  Ko- 
merossa luokan  takana  on  vie- 

lä ET-300  (Apple  //e  -klooni). 

Kymmeniä 
aktiiveja 
Yliluutnantti  Salminen  selos- 

taa kerhon  historiaa,  joka  al- 

koi radiokerhon  perustamisel- 
la vuonna  1969.  Osastoja  oli 

tuolloin  neljä:  radioamatöörit, 

kuunteluamatöörit,  DX-kuun- 

telijat  ja  elektroniikkaraken- 
tajat.  Vuonna  1985  perustet- 

tiin lisäksi  atk-osasto. 

-   Innostus  on  lisääntynyt 

aika  mukavasti,  yliluutnantti 
Salminen  sanoo. 

-   Ensimmäisellä  kurssilla, 

siis  RUK:n  kurssilla  179,  jä- 
seniä oli  parisenkymmentä, 

seuraavalla  noin  50  ja  nykyis- 
tä edellisellä  kurssilla  noin  sa- 

ta. Parhaillaan  on  menossa 

kurssi  182,  jonka  miehistä 

*nroiti  50  on  osallistunut  kerhon 
toimintaan  aktiivisesti. 

Kukin  kurssi  kestää  sata 

vuorokautta  eli  noin  kolme 

kuukautta.  Vierailumme  osui 

kurssin  182  viimeisiin  viik- 

koihin. Printin  ilmestyessä 

pojat  ovat  jo  kurssijuhlansa 

juhlineet  ja  viimeiset  piikit 
aamukammoistaan  katkais- 
seet. 

Atk-kerho  jakautuu  kol- 
meen tasoryhmään  eli  piiriin. 

Ensimmäisessä  ovat  aloitteli- 

jat, toisessa  harrastajat  ja  kol- 
mannessa ammattilaiset. 

-   RUK: n   oppilaat  ovat  kes- 

kimäärin vanhempia  ja  korke- 

ammin koulutettuja  kuin  va- 

rusmiehet yleensä,  upseeri- 

oppilas  Rinne  sanoo.  Siviilis- 
sä hän  opiskelee  Teknillisen 

korkeakoulun  sähköosastolla. 

Hänen  kontolleen  on  tullut 

vetää  harrastajien  ja  ammatti- 
laisten piirejä.  Mukana  on 

muun  muassa  pari  diplomi-in- 
sinööriä. 

-   Läheskään  kaikki  upsee- 

rioppilaat eivät  ole  esimerkik- 
si koulussa  saaneet  lainkaan 

atk-opetusta,  mutta  toisaalta 
monet  ovat  harrastaneet  tieto- 

koneita. Taso  on  hyvin  kirja- 
vaa, siksi  tällainen  jako  on 

välttämätön,  yliluutnantti  Sal- 
minen sanoo. 

Vapaa-aika   
kortilla 

RUK:ssa  on  kohtalaisen  rank- 

ka opiskelutahti.  Kurssi  on  ly- 

hyt ja  sotataidoissa  riittää  op- 
pimista. Atk  ei  kuulu  varsi- 

naisiin oppiaineisiin.  Kerho 

on  täysin  vapaaehtoista  va- 

paa-ajan toimintaa. 
-   Täällä  on  vapaa-aika  kor- 

tilla, Rinne  toteaa,  .. 

-   Ikäisinkin  joutuu  luke- 

maan, joten  aikaa  kerhotoi- 
minnalle ei  varsinkaan  kurs- 

sin loppuvaiheissa  tahdo  jää- 
dä. Silloin  ollaan  vielä  paljon 

maastossakin,  ettei  edes  iltai- 

sin pääse  koneille. 
Kerhon  pyrkimyksenä  on 

kokoontua  kerran  viikossa, 

mutta  aina  se  ei  onnistu.  Ko- 

neet ovat  kuitenkin  kerholais- 

ten käytettävissä  muulloinkin 
kuin  virallisissa  kerhoilloissa. 

Myös  kantahenkilökunta 

käyttää  koneita  päivisin  oppi- 
laiden ollessa  tunneilla. 

Tämän  keltaisella  kurssilla 

projektina  on  ollut  Kirkkojär- 
ven  marssin  tuloslaskentaoh- 

jelman laatiminen.  Kyseiseen 
marssiin  kuuluu  suunnistusta, 

ammuntaa  ja  ties  mitä,  joiden 

tulokset  lasketaan  monimut- 

kaisen pisteytysjärjestelmän 
mukaan.  •   Atk-kerholaiset 

päättivät  suunnitella  ohjelman 
tähän  tarkoitukseen. 

-   Alussa  meni  hyvin,  mutta 

sitten  kun  tuli  virheiden  kor- 

jailu vaihe,  aika  alkoi  käydä 

vähiin,  Rinne  kertoo. 
-   Toiset  ovat  metsässä  eri 

aikaan  kuin  toiset,  samoin  lo- 

milla. Yhteydenpito  sujuu  toi- 
sinaan ainoastaan  jättämällä 

lappuja  koneen  viereen. 
Aikaisempien  kurssien  atk- 

kerholaiset  ovat  tehneet 

muun  muassa  ampumajuoksu- 

kilpailujen  tuloslaskentaoh- 
jelman ja  sähkötysohjelman, 

joka  muuttaa  annetun  tekstin 

sähkötykseksi .   Kerho  etsii 

projektiensa  aiheet  armeijan 

ympyröistä. 
-   Se  on  ollut  helppo  valin- 

ta. Se  on  ainoa  aihe,  joka 

meitä  yhdistää,  Rinne  selit- 
tää. 

-   Peruskoulutusvaiheessa 

vain  olisi  ollut  enemmän  ai- 
kaa tällaiseen,  mutta  silloin  ei 

juuri  päässyt  edes  näkemään 
konetta,  Rinne  valittaa. 

Toistaiseksi  vain  muuta- 

massa varuskunnassa  on  mah- 

dollisuus harrastaa  tietojenkä- 
sittelyä. Sotilasoppilaitoksissa 

koneita  alkaa  jo  olla,  mutta 

edelleen  vain  pieni  osa  tule- 

vista toimiupseereista  saa  atk- 
koulutusta. 

Esa  Salmisen  innostus  lähti 

radiopuolelta,  johon  hän  tu- 
tustui kadettikoulussa.  Paro- 

lassa hän  toimi  sähkötyskou- 

luttajana  ja  Haminaan  siirryt- 

tyään sai  majuri  Pekka  Ailiol- 
ta  tarjouksen  ryhtyä  radioker- 

hon ohjaajan  tehtäviin  koulut- 
tajantyönsä  ohessa. 

-   Minun  aloitteestani  atk 

otettiin  mukaan  kerhon  toi- 
mintaan, Salminen  sanoo. 

Koneita   

lainassa 

RUK:lle  hankittiin  MikroMi- 

kot hallintoa  varten,  joten  sa- 
man tien  tietokoneharrastusta 

voitiin  laajentaa  oppilaskun- 
taankin. 

-   Olen  käynyt  erilaisia  atk- 

kursseja.  muun  muassa  kansa- 
laisopistoissa. Itseopiskelulla 

olen  näihin  asioihin  perehty- 

nyt ja  täällä  sitten  oppinut  li- 
sää upseerioppilailta,  yliluut- 

nantti kiittelee,, alaisiaan. 

-   Kovalla  työllä  olen  saa- 
nut hankittua  varat  tälle  ker- 

holle. Kun  lähetin  eri  liikkei- 

siin kyselyn  laitteista,  vas- 
taukseksi tuli  korkeintaan  joi- 

takin esitteitä..  Toptronics  oli 

ainoa  joka  innostui  ja  lähetti 
laitteen  kokeiltavaksi  heti 

paikalla. 

•   Kerholla  on  ollut  käytösT 

sään  jo  mainitun  ET-300:n  li- säksi Amstrad  664.  Valmiita 

ohjelmia  on  tekstinkäsittely-, 

kortistointi- ,   taulukkolasken- 

ta- ja  jokunen  muu  hyötyoh- 
jelma sekä  grafiikkaeditori. 

Sotapelien  pelaamiseen  ker- 
ho ei  keskity.  Varastossa  ei 

ole  kuin  jokunen  peli,  nekin 

kerholaisten  itsensä  suunnit- 
telemia. 

Valokuvaaja  vaikuttaa  her- 
mostuneelta. Millä  kuvata  ak- 

tiivista kerhoa,  kun  paikalla 
on  vain  kaksi  miestä? 

Ei  hätää,  yliluutnantti  Sal- 
minen tietää  yhden  porukan 

juuri  palanneen  metsäkeikal- ta.  Heidät  komennetaan  siisti- 

ytymään ja  vaihtamaan  maas- 
topuvut palveluspukuihin.  Ei 

aikaakaan  niin  atk-luokka  on 
harmaanaan  upseerioppilaita. 
Liiat  komennetaan  pois  ja  pai- 

kalle jääneet  asettuvat  konei- 
den ääreen.  Otteista  näkee, 

että  useimmat  ovat  kerholai- 
sia. 

-   Hymyä!  yrittää  valoku- 
vaaja komentaa  kerta  toisensa 

jälkeen.  -   Missä  vika,  kun 

olette  noin  yrmeän  näköisiä? 
-   Koulutuksen  tulosta,  vas- 

taa yksi  upseerioppilaista. 
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-   Toki  meitä  myös  kannus- 
tetaan valitsemaan  aiheet 

niin,  että  niistä  on  täällä  hyö- 
tyä. Antaa  se  kyllä  etujakin, 

eräänlaista  arvosanan  paran- 
nusta. Alku   

tai  jatko 

El  RUKATA  1 
SOTAPELEJÄ 

Yliluutnantti  Esa 

Salminen  otti  RUK:n 

oppilaskunnan  ra- diokerhon piiriin 

myös  bittinikkarei- den  harrastuksen. 

Mitään  pakkoa  tilausprojek- 
tien tekemiseen  ei  kuitenkaan 

ole.  Kerholaisista  vain  noin 

kymmenkunta  on  aktiivisesti 

osallistunut  projekteihin,  lo- 

put käyttävät  koneita  omiin 
tarkoituksiinsa. 

-   Täällä  on  hyvä  tilaisuus 

aloittaa  atk-harrastus  tai  jatkaa 

sitä,  yliluutnantti  Salminen 

■   Hälisevä  joukko  seitse- 
mästä kuuteentoistavuotiaita 

ryntää  Lappträskin  seurakun- nan tiloihin.  Kalustuksesta 

päätellen  huonetta  käytetään 

lasten  päiväkerhona.  Nyt  on 
kuitenkin  ilta  ja  matalille  pöy- 

dille on  kannettu  pari  mikroa 

ja  televisiot  monitoreiksi. 
Aikaisemmin  mukana  ol- 

leet hyökkäävät  suoraan  lait- 
teiden luokse  ja  alkavat  pela- 

ta. Toiset  katselevat  vierestä. 

Isommat  menevät  keittiöön, 

jossa  on  vielä  yksi  mikro  ja 

modeemi.  Saara  on  onnistu- 

nut pääsemään  VAXIn  linjoil- le. 

Lappträskin  eli  Lapinjärven 
ruotsalaisen  seurakunnan  atk- 

kerhon  kokous  on  alkamaisil- 
laan. Edellisellä  viikolla  on^ 

pidetty  vanhempainilta,  sovit- tu lasten  kuljetuksista  syrjä- 

kyliltä kirkonkylään  ja  selvi- 
tetty kerhon  tarkoitusperiä. 

Tukea   

ja  ymmärrystä Kirkkoherra  Matias  Roton 

mukaan  seurakunnan  atk-ker- 
hon  tavoitteet  ovat  samat  kuin 

seurakunnan  muunkin  toimin- 

nan. Ensimmäisenä  tulee  us- 

konelämän tukeminen,  kas- 

vattaminen ja  rohkaiseminen. 
Toinen  tarkoitus  on  opettaa 

yhteistyötä,  toisten  kanssa 
toimeentulemista.  Kolman- 

nella sijalla  ovat  tiedolliset  ta- 

voitteet, tässä  tapauksessa  tu- 
tuksi tuleminen  tietojenkäsit- 

telyn kanssa,  ohjelmoinnin  al- 
keiden oppiminen  ja  tietoko- 

neiden yhteiskunnallisen 

merkityksen  ymmärtäminen. 

Neljäs,  papin  mielestä,  on  yh- dessäolon hauskuus,  johon 

kuuluu  muun  muassa  pelaa- 
minen. 

Kerholaiset  laittaisivat  lis- 
tan toiseen  järjestykseen. 

Kun  lapset  ovat  kutakuin- 
kin asettuneet  aloilleen,  kirk- 

koherra kutsuu  keittiöporu- 

kankin  paikalle  ja  pitää  ni- 
menhuudon. Pitkästi  toista- 

kymmentä nuorta  seurakunta- laista on  saapunut  paikalle. 

Seuraavaksi  on  vuorossa  alku- 

hartaus,  jonka  onnistumiseksi 

papin  on  suljettava  koneet. 
Pelinhimon  ei  tule  estää  Sa- 

nan kuulemista. 

-Tämän  päivän  tekstissä 

puhutaan  toisista  välittämises- 
tä, kirkkoherra  Roto  aloittaa. 

Roto  kertoo  lapsille  tarinan 

kahdesta  naapuruksesta,  jois- 
ta toisella  oli  hieno  valkea 

kaivo  ja  toisella  vanha  ränsty- 
nyt.  Hienon  kaivon  omistaja 
ei  antanut  matkalaisten  juoda 

kaivostaan,  mutta  huonom- 
man kaivon  omistaja  toivotti 

janoiset  tervetulleeksi  käyttä- 
mään kaivoaan. 

Kuinka  ollakaan,  kun  naa- 

purukset itse  tulivat  kaivoil- 
leen, hienomman  vesi  oli  pi- 

laantunutta, ränsistyneessä 

vesi  oli  kirkasta  ja  raikasta. 

Mitä  opimme  tästä? 
-   Kun  on  lahjoja  saanut, 

niitä  pitää  käyttää,  kirkkoher- 

ra päättää  hartaushetken. 
Ei  pidä  kätkeä  kynttiläänsä 

vakan  alle,  huomaan  ajattele- vani. 

Nuori  polvi   

vetää 

Tänä  iltana  kirkkoherra  ei  eh- 

di itse  jäädä  vetämään  ker- hoa. Hänen  on  kiiruhdettava 

seurakuntasalille,  jossa  viete- 
tään lähetysiltaa.  Vieraana  on 

Kenian  lähetti,  joka  on  luvan- 
nut lukea  swahilin  kielistä 

raamattua. 

Vesa  Roto,  kirkkoherran 

poika  ja  atk-kerhon  toinen  ve- 
täjä, jätetään  vastaamaan  illan 

sujumisesta.  Saara  ja  Miika, 

niinikään  Roton  perheen  jäi- 
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^brhdftta  Lapinjärvelläj 
kaa^ai^  hartaudella.  Kl 
koherra  Matias  Roto  sa< 

lapset  hiljenemään  ruki 
seen,  vaikka  sormet  syj 

vät  päästä  pelaamaan. 

Kirkkoherra  näyttää  apuopettaja  Tove  Rosengrenille  mitä 

tämän  tulee  aloittelijoiden  ryhmälle  opettaa.  Tove  on  itse 

kerholainen,  mutta  harrastanut  alaa  jo  sen  verran,  että  voi 
tarvittaessa  tuurata  Miikaa. 

Saara  Roto  liikkuu  ahkerasti 

VAXIn  linjoilla. 

kikasvua,  komennetaan  oh- 

jaamaan nuorempia,  opetta- 
maan heille  alkeita. 

Vesa  vetäytyy  isompien 

kanssa  keittiöön  käymään 

keskustelua  VAXIssa.  He  ha- 

luaisivat perustaa  VAXIin 

ruotsinkielisen  kerhon.  Ko- 

vin suurta  innostusta  ajatus  ei 

linjoilla  herätä.  Saara  ja  Mii- 
kakin olisivat  mieluummin 

tässä  ryhmässä,  valittavat,  et- 

teivät osaa  opettaa,  eivät  tah- 
do saada  kuria  säilymään. 

Pienempien  ryhmät  tutus- 

tuvat tietokoneisiin  kirjoitta- 
malla nimensä  ruudulle  ja 

vastaamalla  koneen  tekemiin 

kysymyksiin.  Näppäimistöltä 

ei  tahdo  löytyä  oikeita  kirjai- 
mia, välilyönnit  tuppaavat 

unohtumaan,  mieli  tekisi  pe- 
lata. Varsinkin  nuorimmaiset 

ilmoittavat  tulleensa  tänne 

pelaamaan.  Vain  harvalla  on 

mahdollisuus  siihen  koto- 

naan. Muiden  asioiden  oppi- 
minen tuntuu  olevan  välttä- 

mätön paha. 

"Ajan   
melodia" 
VAXIn  kimpussa  olevat  ovat 

harrastaneet  mikroilua  jo  jon- 
kin aikaa.  Mikä  tietokoneissa 

kiinnostaa? 

-   Tämä  on  ajan  melodia, 

Marcus,  14,  vastaa  runollises- 
ti. 

-   Tulen  tänne  sekä  oppi- 

maan että  pelaamaan.  Tämä 

on  yksi  harrastus  muiden  jou- 
kossa. Saattaisi  tästä  kiinnos- 

tua ammatiksi  asti,  en  tiedä 
vielä. 

Ajatus  atk-kerhon  perusta- 
miseen seurakunnan  yhtey- 

teen syntyi,  kun  Matias  Roto 
hankki  itselleen  Telmac  600 

-tekstinkäsittelyjärjestelmän 
kolme  vuotta  sitten. 

-   Joudun  työssäni  kirjoitta- 
maan niin  paljon,  saarnoja  ja 

kaikkea  muuta.  Uskoin  teks- 

tinkäsittelyn helpottavan  sitä, 

Roto  sanoo. 

Isän  innostus  tarttui  lapsiin. 

Puolen  vuoden  kuluttua  per- 

heeseen hankittiin  Oric  I,  jo- 

ka kuitenkin  osoittautui  petty- 

mykseksi. 
-   Tekniset  tiedot  lupasivat 

enemmän  kuin  mihin  kone 

pystyi.  Se  viipyi  korjattavana 

yli  kolme  kuukautta  ja  kuiten- 
kin simahti  kesken,  alta  vuo- 
den aktiivisen  käytön  jälkeen, 

Roto  valittaa. 

Puolen  vuoden  laitteisiin 

tutustumisen  jälkeen  kirkko- 
herra katsoi  osaavansa  riittä- 

västi voidakseen  opettaa  toi- 
sia. Tammikuussa  1984  seu- 

rakunnan tietokonekerho 

Mistä  mahtaa  löytyä  K-kir- 
jain?  Lapinjärven  nuoret 
atk-kerholaiset  eivät  vielä 

ole  sinuja  näppäimistön 

kanssa.  Opettelu  on  hyvä 

aloittaa  nuorena. 

aloitti  toimintansa  kolmella 

kylällä.  Ensimmäisenä  vuon- na kerhoon  ilmoittautui  80 

lasta,  joista  runsas  puolet  jak- 
soi olla  aktiivisesti  mukana. 

Väkeä  oli  kuitenkin  niin 

paljon,  että  syksystä  Vesa  tuli 
isän  avuksi  vetämään  kerhoa. 

Hän  otti  vanhemmat  ja  pi- 

demmälle edistyneet  ohjatta- 

vikseen,  isä  keskittyi  vasta- 
alkajiin. 

Kun  Vesa  seuraavana  syk- 

synä lähti  vaihto-oppilaaksi 
Yhdysvaltoihin,  nuoremmat 

sisarukset  Saara  ja  Miika  ryh- 
tyivät kerhon  apuopettajiksi. 

Aikaisempina  vuosina  ker- 

hoa on  pidetty  kolmella  kyläl- 

lä, mutta  tänä  syksynä  toimin- 
ta on  keskitetty  kirkonkylälle. 

Ihmisten  siirtely  on  sittenkin 

helpompaa  kuin  laitteiden. 
Seurakunta  omistaa  kaksi 

mikroa,  Salora  Fellow’n  ja 
Spectravideon.  Roton  per- 

heellä on  lisäksi  Sinclair 

Spectrum  ja  Commodore  64, 

jonka  Vesa  sai  tullessaan 

opettajaksi  kerhoon.  Loviisan 
tietokonemessujen  ohjel- 

mointikilpailuista  hän  on  li- 
säksi voittanut  Microprofes- 

sor  H:n. 

Kirkollinen 

tietokone. 

Kirkko   

ja  kone 
Ennen  kerhoillassa  vierailu- 

amme olin  tavannut  Matias 

Roton  ja  keskustellut  hänen 
kanssaan  kaikessa  rauhassa 

kirkon  suhtautumisesta  tieto- 
koneisiin. Virallista  kantaa 

kirkolla  ei  ole,  mutta  Porvoon 

hiippakunnan  seuraava  syno- daalikokous käsittelee  ihmistä 

tietoyhteiskunnassa. 
-   Minusta  tietokoneet  ovat 

yhtä  luonnollisen  kehityksen 

tulosta  kuin  esimerkiksi  maa- 
talouden koneellistuminen , 

Matias  Roto  sanoo. 
-   Viikatteesta  on  siirrytty 

leikkuupuimuriin,  se  on  ihan 
luonnollinen  kehitys,  koska 

se  helpottaa  ja  jouduttaa  työ- 
tä. Yhtälailla  luonnollista  ke- 

hitystä on  kun  ajattelee  sitä 

valtavaa  määrää  rutiinityös- 

kentelyä,  jota  konttoripuolel- 
lakin  on,  sen  voi  kone  aivan 

hyvin  hoitaa.  Helmitaulusta 

voi  siirtyä  tietokoneeseen. 

Verottaja  ei  oikein  tahdo 

ymmärtää  tietokoneen  tär- 
keyttä papin  työvälineenä. 

Vähennykset  eivät  ole  men- 
neet läpi,  joten  Matias  Roto 

liitti  viimevuotiseen  veroil- 
moitukseensa runomuotoisen 

perustelun:  Hur  ska  da  en 
präst  vara  dum  som  en  häst, 
äter  och  äter  skriva  det  som 

maskinen  driva...  eli  vapaasti 
suomennettuna:  kuinka  voi 

olla  pappi  tyhmä  kuin  hevo- nen, uudelleen  ja  uudelleen 

kirjoittaa  sen  minkä  kone  voi 

ajaa. 

-   Jos  joku  nykyisin  menee 

viikatteen  kanssa  korjaamaan 

viljaa  muussa  kuin  vanhan 
kulttuurin  esittelymielessä, 

häntä  pidetään  tyhmänä.  Ky- 

sytään miksei  hän  käytä  ko- 
neita. Pitäisikö  papin  kuiten- 

kin käyttää  sulkakynää  kirjoit- 

tamiseen? Vai  pitäisikö  mei- 
dän olla  kuin  muinaiset  sume- 

rilaiset, kirjoittaa  savitauluil- 

le? Roto  kysyy. 

Eräässä  radiohaastattelussa 

Matias  Rotolle  esitettiin  ärsy- 

tykseksi kysymys:  Tietoko- neet on  usein  ajateltu  vähän 

niinkuin  paholaisen  palvon- 
taan, kuinka  nyt  hengenmies 

tämmöisten  kanssa  harrastaa? 

Onko  se  vaihtelun  vuoksi: 

kun  työssä  on  valkeuden 

asioissa  niin  vapaa-aikana  ha- 
luaa olla  pimeyden  asioissa. 

Kysymystä  ei  esitetty  ryp- 

py otsaisesti,  mutta  Roto  päätti 
vastata  siihen  asiallisesti. 

-   Jumalan  oikea  vastapooli 

on  perkele.  Paholaisen  ja  Ju- malan välillä  menee  oikea 
rintaman  asettelu,  ei  jonkun 

koneen  ja  Jumalan.  Koneet 

on  asetettava  toisten  konei- 
den vastapaaluiksi. 

-   Se  mikä  palvelee  elä- 

mää, palvelee  myös  Jumalaa, 
koska  Jumala  on  luonut  elä- 

män. Koneet,  jotka  hyödyttä- 

vät elämää,  ovat  Jumalan  lah- 

ja, pappi  sanoo. 

-   Jos  koneita  käytetään  tu- 
hoamaan elämää,  se  on  pa- 

hasta, ei  kone  sinänsä. 

Niinhän  sitä  muutkin  sano- 
vat, etteivät  tietokoneet  tee 

virheitä  vaan  ihmiset,  jotka 

niitä  ohjelmoivat  tai  käyttä- 
vät. 
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Bonduuell 
-tietokoneistuksen 

uudistaja 

PC  on  nyt  BW.  Bondwell  on  sarja  suorituskykyisiä  mikrotietokoneita,  jotka  hurmaavat  suorituskyvyllään,  tyrmäävät  hinnallaan 
ja  hämmentävät  ominaisuuksillaan.  16-bittiset  Bondwell,it  ovat  ehdottoman  IBM-yhteensopivia  ja  erinomaisen  edullisia.  Lisäksi sarjassa  on  mistä  valita,  akkukäyttöisestä  salkku  koneesta  tehokkaisiin  pöytämaileihin.  Ja  kaikki  ovat  heti  käyttövalmiita  kokonai- suuksia. 

MS-DOS-sarjaa  täydentävät  erinomaisen  edulliset  ja  monipuoliset  kannettavat  CP/M-mikrot.  Niistä  on  varaa  valita  sopivim- 
mat tekstinkäsittelyyn,  taulukkolaskentaan,  salkku  käyttöä  n.  Kaikissa  mukana  erittäin  monipuolinen  ohjelmistopaketti,  joka  sisäl- 
tyy koneen  hankintahintaan.  Säästät  tuhansia!  Pyydä  lisätietoja  lähimmältä  jälleenmyyjältä! 

Bondwell  8   —   salkkukokoinen  yhteensopiva 
Bondweil  8   on  täydellinen  IBM-yhteensopiva  mikrotietokone,  saikkukoos- 
sa.  Selkeä,  taustavaiaistu  nestekidenäyttö,  sisäänrakennetut  akut  sekä  ko- 

neen keveys  tekevät  työskentelystä  miellyttävän  kaikkialla,  kaikissa  olosuh- 
teissa. Ja  ohjelmistotarjonta  on  taattu,  sillä  tunnetut  ja  suositut  IBM  PC-yh- 

teensopi vat  ohjelmat  toimivat  Bondwell  8:ssa  moitteetta. 
•   Todellinen  kannettava,  paino  noin  4,5  kg 
•   IBM  PC-yhteensopiva 
•   Vähävirtainen  CMOS-tekniikka 
•   Keskusmuisti  512  kB 

•   Hyväkontrastinen,  taustavaiaistu  nestekidenäyttö 
•   IBM-yhteensopiva  näyttö,  640x200  pistettä 
•   76  näppäimen  näppäimistö 
•   Paristovarmennettu  reaaliaikakello 

•   RS-232C  -liitäntä 

•   Centronics-rinnakkaisliitäntä 

•   Liitäntä  toiselle  levykeasemalle  (3,5"  tai  5,25") 
•   IBM-yhteensopivat  RGB-  ja  composite  video  -liitännät 
•   Ladattavat,  sisäänrakennetut  akut 
•   Ulkoinen  virtalähde  vakiona 
•   MS-DOS  2.11  sekä  GW-BASIC  vakiona 

Hinta  vain  9.980, — ! 

Bondwell  2   —   uskomattoman  edullinen 

Bondvvell  8:n  pikkuveli  CP/M-käyttöjärjestelmällä  ja  tavallisella  nestekidenäytöllä.  Täysmittai- 
nen työkalu  salkkukoossa.  Hintaan  sisältyy  monipuolinen  ohjelmisto  kuten  kirjoitusohjelma 

WordStar,  taulukkolaskenta  CalcStar,  kortisto-ohjelma  DataStar  ja  paljon  muuta. 

Bondvvell  2:n  hinta  on  vain  6.480, — ,   ohjelmistoineen! 

Bondwell  18  —   täydellinen  kannettava 

Bondwell  18  on  täydellisen  IBM  PC-yhteensopiva  tehopakkaus.  Todelli- 
nen kannettava  niin  mitoiltaan  kuin  painoitaankin.  Ja  hinnaltaan  pistämättö- 

män  edullinen.  Bondvvell  18  tarjoaa  täydellistä  varustelua,  täydellistä  yh- 

teensopivuutta, kotiin,  toimistoon,  matkoille.  Sisäänrakennettuna  kaikki  mitä 

tarvitaan.  Kaksi  levykeasemaa,  640  kB:n  muisti,  reaaliaikakello,  9-tuumai- 

nen  näyttö,  täydelliset  liitännät. 

•   Kannettava,  paino  noin  13,2  kg 
•   IBM  PC-yhteensopiva 

•   Keskusmuisti  640  kB 

•   2   kpl  360  kB:n  levykeasemaa 
•   Teräväpiirtoinen,  9   tuuman  oranssi  monitori 
•   IBM-yhteensopiva  näyttö,  640x200  pistettä 
•   83  näppäimen  IBM  PC-yhteensopiva  näppäimistö 

Hinta  vain  9.980, — ! 

Bondvvell  12,  14  ja  16  —   kehittyneet  kannettavat 

Bondvvell  1 8:n  pikkuveljet  samanlaisissa  kuorissa.  CP/M-käyttöjärjestelmä,  mahtava  oheisohjel- 
misto  sekä  tolkuttoman  edulliset  hinnat  tekevät  kannettavista  CP/M-BondvvelTeista  ohittamatto- 

mat  vaihtoehdot  esimerkiksi  tekstinkäsittelyyn  ja  taulukkolaskentaan.  Katso  hintoja! 

Bondwell  12  kahdella  180  kB:n  levykeasemalla  vain  4.880, — ! 
Bondvvell  14  kahdella  360  kB:n  levykeasemalla  vain  6.480,—! 
Bondvvell  16  yhdellä  360  kB:n  levykeasemalla  sekä  10  MB:n  VVinchester-kovalevyllä  vain 

12.980,-! 

•   Paristovarmennettu  reaaliaikakello 

•   Värigrafiikkakortti  vakiona •   RS-232C  -liitäntä 

•   Centronics-rinnakkaisliitäntä 

•   IBM-yhteensopivat  RGB-  ja  composite  video  -liitännät 
•   MS-DOS  2.1 1   sekä  GVV-BASIC  vakiona 

  —     ;       M..  .     .   1 1   i   iV  m   , 

Bondwell  34  —   pöytäkoneiden  aatelia 

IBM-yhteensopivuus,  keskusmuisti  640  kB  RAM,  kaksi  360  kB:n  levykease- 
maa, teräväpiirtoinen  monitori  ja  valmis  kirjoitinliitäntä  tekevät  Bondwe!l 

34:stä  täysiverisen  PC:n  ammattikäyttöön.  Bondwell  on  turvallinen  hankin- 

ta, edullinen  laajentaa  ja  huokea  hankkia. 

*   .PÄ?^al,i!'  eri,linen  monitori  ia  näppäimistö  •   IBM-yhteensopiva  näyttö,  640x200  pistettä *   IBM  PC-yhteensopiva  •   84  näppäimen  IBM  PC-yhteensopiva  näppäimistö 

*   5WS?“IÄ64P  kB  *   Centronics-rinnakkaisliitäntä 
*   ?   k?'  ?6?  kB:n  'evykeasemaa  •   MS-DOS  2.1 1   sekä  GW-BASIC  vakiona *   Teräväpiirtoinen,  12  tuuman  vihreä  monitori 

Hinta  vain  7.980,—! 

Bondwell  32,  kuten  Bondvvell  34,  mutta  yhdellä  levykeasemalla.  Hinta  vain  6.980,—! 

Bondwell  36,  kuten  32,  mutta  lisänä  10  MB:n  VVinchester-kovalevy.  Voiman  juhlaa,  vain 
14.980,-! 

JÄLLEENMYYJÄT: 

ALAJÄRVI:  Alajärven  Kirjakauppa,  puh.  2229  *   FORSSA:  Erkin  TV-Huolto,  puh.  212  50  *   HELSINKI:  Akateeminen  kirjakaup- 
pa, puh.  121  41  *   Datapekka,  puh.  566  4496  *   Dental  Systems  Oy,  puh.  666  960  *   Diogenes  Oy,  puh.  176  061  *   Hyvät  Merkit, 

puh.  562  6667  *   Memodata  Oy,  puh.  414  410  *   Norttia  Oy,  puh.  730  141  *   Pac-Merkintä  Oy,  puh.  647  412  *   Raidata  Oy, 
puh.  701  2454  *   S-H  Mikromyvntikeskus,  puh.  480  788  *   SCS  Compatible  Systems  Oy,  puh.  31 8   822  *   HÄMEENLINNA:  Hä- 

meen Konttoritekniikka  Oy,  pun.  256  00  *   Kassa-  ja  toimistohyolto,  puh.  228  90  *   IMÄTRA:  Imatran  Kirja-Otava,  puh.  630  66 
*   JOENSUU:  Info  Center  Konetarvike  Ky,  puh.  262  62  *   JYVÄSKYLÄ:  Gummeruksen  kirjakauppa,  puh.  218  522  *   Jyväskylän 

Kirja-Otava,  puh:  614  550  *   KAJAANI:  Wuoren  Kirjakauppa  Ky,  puh.  257  77  *   KOTKA:  Kotkan  Kirja-Otava,  puh.  124  75 
*   KUOPIO:  Kuopion  Kirja-Otava,  puh.  116  611  *   LAHTI:  Lahden  Kirja-Otava,  puh.  443  1 1   *   Päijät-Hämeen  Systema  Oy,  puh. 
51 1711  *   LAPPEENRANTA:  Akateeminen  kirjakauppa,  puh.  186  00  *   OULU:  Akateeminen  kirjakauppa,  pun.  120  85  *   Poh- 

jalainen Oy,  puh.  224  133  *   Tietopaja  Ky,  puh.  341  205  *   RIIHIMÄKI:  Riihimäen  Konttorikone  Ky,  puh.  350  10  *   Riihimäen 
Systema,  puh.  339  48  *   ROVANIEMI:  Lapin  Kansan  Kirjakauppa,  puh.  238  22  *   SAVONLINNA:  Savonlinnan  Kirjakauppa 
Ky,  puh.  218  58  *   SEINÄJOKI:  Gummeruksen  kirjakauppa,  puh.  212  42  *   SOMERO:  Erkin  TV-huolto,  puh.  463  1 1   *   TAMPE- 

RE: Akateeminen  kirjakauppa,  puh.  146  633  *   Konttorikoneliike  Osmo  östring  Oy,  puh.  114  144  *   Softidea  Oy,  puh.  738  349 
*   TURKU:  Akateeminen  kirjakauppa,  puh.  515  21 1   *   Konttorikone  Kaislakari  Ky,  puh.  336  060  *   VAMMALA:  Tyrvään  Kirja- 

kauppa Oy,  puh.  439  1 1   *   VARKAUS:  Kirja-Unit  Ky,  puh.  240  44 

Maahantuoja: 

Oy  Digital  Systems  Trading  Ltd 
90-177  200 



TEKSTI,  PELIN  RATKAISU  JA  KARTTA:  GARGANTUA-RYHMÄ 

Hyvän  ja  Pahan  taistelu 

1NCHANI1II 
Infocomin  Enchanter  on  tuottajalleen  tyypillinen 
seikkailupeli.  Se  on  tunnelmiltaan  hyvin 
zorkmainen,  ja  samassa  ajassa  siinä  myös 
liikutaan.  Pelin  luonne  on  hyvin  mystinen,  sillä 
siinä  suuri  osa  toiminnoista  on  taikojen 
käyttämistä. 

Peli  on  sekä  mielenkiintoinen  että  vaativa, 
mielenkiintoinen  siinä  suhteessa,  että  se 
interaktiivisuudellaan  vaatii  pelaajaltaan 
luonnetta  ja  mukautumista  pelattavaan 
henkilöön,  vaativia  ovat  tietenkin  ongelmien 
ratkaisut. 

■   Peli  alkaa  siten,  että  sinul- 

le, aloitelevalle  maagille  an- 
netaan tehtävä  ja  taikakirja. 

Sinun  täytyy  tuhota  paha  War- 

lock,  joka  asustaa  eräässä  lin- 
nassa. Infocomin  tyyliin  kuu- 

luu, ettei  tehtävä  ole  liian 

helppo  ja  sinunkin  on  siis  rat- kottava eräitä  ongelmia,  jotka 

eivät  kuitenkaan  ole  ylipääse- 
mättömiä. 

Kartassa  näkyvät  kaikki 

paikat,  ja  jotta  asia  ei  olisi 
niin  yksinkertainen  ei  siihen 
ole  merkitty  mihin  paikkaan 

pääsee  tekemättä  mitään  ja 

mihin  ongelmia  ratkomalla. 

Yhtä  paikkaa  ei  ole  piirretty 

jotta  omatoiminen  peli-ilo  säi- 

lyisi, tarkkasilmäiset  huomaa- 
vat missä  tämä  paikka  on. 
Kolmessa  huoneessa  on 

huone  huoneessa,  tämä  tar- 
koittaa sitä,  että  toinen  huone 

on  toisen  huoneen  päällä,  yk- 

sinkertaista, eikö  totta? 

Mielenkiintoa  peliin  lisää 

sekin,  ettei  tiedä  millä  tava- 
ralla tekisi  jotain  hassua  ja 

millä  ei. 

Pelin  idea  on  pohjimmil- 

taan hyvin  yksinkertainen:  ole 

hyvä  ja  erota  paha  aina  hyväs- tä. Tätä  kun  kaikki  pitäisivät 

ohjenuoranaan  niin  ei  tällaisia 

pelejä  tarvitsisi  valmistaa, 
mutta  todellisuuteen  sen 

enempiä  puuttumatta  annam- 

me pari  neuvoa. -   Muista  löytää  vettä  ja  lei- 

pää niin  tylyltä  kuin  se  kuu- lostaakin. 
-   Kannattaa  lukea  taikakirja 

tarkkaan  jos  haluaa  päästä  pe- lin läpi. 

-   Tutki  kaikki  näkyvät  tavarat 
tarkkaan. 

Nuo  nyt  kaikki  varmaan 
tiesivätkin,  joten  annamme 
”vihjeitä”: 
-   Kaikki  ovet  ja  sängynjalka 

kannattaa  avata  taialla. 

-   Pimeässä  on  hyvä  KAT- 
SOA seinillä  olevia  esineitä. 

-   Nopean  kilpikonnan  kilpi 
kestää  isonkin  vasaran  iskut. 

-   Kuolema  temppelissä  on 

epäluonnollinen,  vältä  se  tai- 

alla ja  varo  varastelevia  temp- 
pelin asukkeja. 

-   Hiirenkoloon  kannattaa  ku- 
rottautua ohimennen. 

-   Adventurer  pitää  jalokivi- 

munista,  hänestäkin  saa  hy- 

vän ystävän,  joka  voi  avata 

oven,  jota  sinä  et  voi. 
-   Lusikasta  ja  kynttilöistä  ei ole  hyötyä. 

-   Hanki  kartta  ja  kynä,  älä  an- 
na adventurerin  ottaa  niitä, 

sillä  silloin  et  pääse  peliä  läpi, 

ja  sehän  on  koko  homman 
idea. 
-   Pihamaalta  ei  löydy  sitten 

yhtään  mitään,  mutta  nurmi- kolla voi  vaikka  vetää  pienet 

sikeät  kaiken  muun  ohella. 

-   Älä  syö  tai  juo  ennen  kuin 
olet  kuolemaisillasi. 

-   Kokeile  S   Deserted  Villa- 

gessa,  sen  avulla  voit  päästä 

jopa  linnan  ovesta  sisään. 
-   Käytä  tervettä  järkeäsi  älä- 

kä luota  sokeasti  karttaan,  tai 

oikeastaan  voit  luottaakin  jos 

katsoit  ylempää  vihjettä. 

Lopuksi  on  hyvä  muistut- 
taa, että  tallenna  ahkeasti  pe- 

litilanne. Ei  ole  mukavaa  kah- 
lata uudestaan  kohtaan,  missä 

tapahtui  yllättävä  kuolema. 
Onnea  retkelle. 

.   ROAO 

|   INSIDE  , 

[   SHACK  i   /   / 

L   jf/ ioUTSIOF 
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1   LONG  *   FQRfc 
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Secret 
passage 

ÖUNGEON 

u 

' 

Paino- 
tekniikka 

nuukaili 

Printti  15:ssä  olleeseen  Com- 

modore 128:aan  syntyi  osassa 

painosta  hieman  hämminkiä. 

Tekniikka  nuukaili  oikean  lai- 

dan kanssa,  ja  yhdestä  taulu- 

kosta ja  muutamasta  muis- 

tiosoitteesta jäi  tietoa  uupu- 
maan. 

Ohessa  puuttuvat  osaset  oi- 
keine  laitoineen. 

6526  CIA  2   (NMI) 

(Sama  kuin  C-64.fi  CIA  2) 

E878  (NMI)RS-232  Receive  Timing 
E8A9  (NMI)RS-232  Transmit  Timing 
E8D0  FindAnyTapeheader 

E919  Write  Tape  Header 
E980  GetBufferAddress 

E987  Get  Tape  Buffer  Start  &   End  Addrs 
E99A  Find  Specific  Header 

F7D0  Get  Char  From  Memory  Bank 
F7DA  Store  Char  to  Memory  Bank 

F7E3  Compare  Char  With  Memory  Bank 
F7EC  Load  Mem  Control  Mask 

CUNET 
AVATTU 

■   Citylines  Oy  julkisti  7.10. 
Suomen  toisen  kaupallisen 
monenkäyttäjän  boxin,  joka 

on  nimetty  clinetiksi. 
Systeemi  toimii  Sperry 

5000/50-supermikrolla.  Pro- 
sessorina on  68020,  joka  pyö- 

rii 16.7  MHz.n  kellotaajuu- 
della. Keskusmuistia  on  6 

megatavua,  levyaseman  ka- 
pasiteetti on  140  megatavua. 

Käyttöjärjestelmänä  on  Unix 
System  V.  Linjoja  on  tällä 

hetkellä  kuusi  V.21-  ja  sa- 

moin kuusi  V.22bis-modee- 
meille. 

Ohejlmisto  on  kehitetty  ko- 
konaan Suomessa.  Se  sisältää 

mm .   Com-kokousj  ärjestel- 

män,  Mailin  eli  sisäisen  posti- 

järjestelmän ja  erilaisia  kes- 
kustelusysteemejä.  Mailerilla 
voi  lähettää  Usenetin  kautta 

postia  koti-  ja  ulkomaille.  Pe- 

lejäkin on. Käyttäjällä  on  oma  kirjasto, 

jota  voi  esimerkiksi  käyttää 

apuna  kirjettä,  kommenttia  tai 

messua  laatiessa.  Käytössä  on 

ylläpidon  vaarattomaksi  kat- 
somia Unixin  utilityjä.  Yhtei- 
sessä kirjastossa  on  Public 

Domain-ohjelmia. 

Käyttömaksuksi  on  arvioitu 
250-350  markkaa  vuodessa, 

johon  sisältyy  tietty  määrä  ve- 

loitusyksiköitä,  jotka  koostu- 
vat prosessori-  ja  yhteysajas- 

ta.  Usenetin  kautta  kotimaa- 

han ja  ulkomaille  lähtevästä 
tiedosta  veloitetaan  erikseen. 

(TSS) 



■   Olemme  valinneet  diplomi- 
työn aihepiiriksi  pääteohjelman 

tekemisen.  Pääteohjelma  on  se- 
kä tarpeellinen  että  mielenkiin- 

toinen ohjelmointityö,  ja  sopii 
hyvin  konekielellä  tehtäväksi. 

Pääteohjelmassa,  joka  on  au- 
keaman alaosassa,  on  pyritty 

hyödyntämään  aiemmissa  osissa 

julkaistuja  rutiineja. 

Ohjelmassa  on  normaalin  pää- 
tetilan lisäksi  muita  hyödyllisiä 

rutiineja.  Eräs  näistä  ominaisuuk- 
sista on  linjalle  lähetettävien 

merkkien  uudelleenmääritys, 
jolloin  voi  käydä  vaikka  niin,  että 
jokaisesta  näppäimestä  menee 

linjalle  a-kirjain.  Sen  käyttötar- 
koitus ei  kuitenkaan  ole  tämä  ei- 

kä sellaisesta  toiminnasta  ole 
kuin  haittaa  itselle. 

Mielenkiintoinen  toiminta  on 

myös  linjalta  tulevien  control- 
merkkien  tulostus  heksadesimaa- 
lilukuina.  Tämä  moodi  saadaan 

toimintaan  yhdellä  komennolla, 

joka  muuttaa  yhden  ohjelmassa 
käytettävän  lipun  arvoa.  Huo- 

maat varmasti  ohjelmasta  sen  toi- 
minnan. 

Lippua  on  käytetty  myös  uu- 
delleenmääriteltyjen  merkkien 

yhteydessä.  Jos  lippu  ei  ole  ase- 
tettuna eli  tavun  UUDFLG  arvo 

on  nolla,  lähetetään  merkit  linjal- 
le aivan  kuten  normaalisti,  vaik- 

ka jokin  niistä  olisikin  määritelty 
uudeksi. 

Alustukset   
Ohjelman  suorituksen  alkuvai- 

heessa on  tärkeintä  suorittaa 

muistipaikkojen  ja  taulukoiden 
alustaminen.  Pääteohjelmassa 
tarvitaan  vain  uudelleenmääritel- 
tävien  merkkien  taulukon  alusta- 

minen kunkin  merkin  ascii-arvol- 

la.  Jos  taulukkoa  käytettäisiin 
alustamatta,  linjalle  lähtisi  niitä 
merkkejä,  jotka  ovat  sattuneet 
jäämään  muistiin  taulukon  alu- 

Z80-konekielikurssi  12 
TEKSTI:  JARI  HENNILÄ  JA  TUOMO  SAJANIEMI 

DIPLQfMI 
TYÖ 

Konekielikurssimme  on  edennyt  viimeiseen 
osaan.  Kurssin  päätteeksi  suunnittelemme  Z80- 
konekielellä  pääteohjelman. 

eelle. 

Taulukon  alustus  on  helppo  to- 
teuttaa. Koska  kyseessä  on 

merkkitaulukko,  jossa  kukin  tavu 
vastaa  yhtä  merkkiä,  voidaan 

alustus  toteuttaa  yhdellä  silmu- 
kalla. Silmukan  jokaisella  suori- 

tuskerralla  tallennetaan  yhteen 
taulukon  tavuun  silmukan  lukuar- 

vo. Silmukan  suorituksen  jälkeen 

uudelleenmääriteltyjen  merk- 
kien taulukko  on  alustettu  oikeil- 

la arvoillaan. 

Näin  ollen  ennen  kuin  merkki- 

jä  on  määritelty  toisiksi,  on  täy- 
sin samantekevää  käytetäänkö 

päätetilaa  uudelleenmääritykset 
voimassa  vai  ei,  sillä  linjalle 
kummassakin  tapauksessa  menee 
aivan  oikea  merkki. 

Mikäli  myöhemmin  laajennat 

pääteohjelmaa,  kannattaa  kaikki 
tarpeelliset  alustukset  ja  määrit- 

telyt sijoittaa  ohjelman  tähän 
kohtaan.  Näin  ne  pysyvät  kiinte- 

ästi yhtenä  kasana  ja  myöhem- 
min on  helpompi  tutkia  ohjelman 

toimintaa. 

0100 

0100 
0103 
0105 

000A 
000D 
001B 
0005 

211104 
0600 
70 

0106  04 
0107  20FC 

lf 
cr 

esc 
bdos 

uudlop 

org 

equ 
equ 
equ 

equ Id.* 

Id 
Id 

inc 

jr 

lOOh 

10 

13 

27 

hl , uudtau 
L ,   0 
(hl) ,b 

b 
nz , uudlop 

LF:n  ascii-koodi 
CR:n  ascii-koodi 
ESC: n   ascii-koodi 

Uudelleen  määriteltyjen  merkkien 
taulukon  alustus  arvoilla  0-255 

;   Pääohjelma 

0109 
010C 
010F 
0112 
0115 
0117 
0119 
011B 
011E 
0120 
0123 

216B02 
CD3602 
CD5102 
215902 
0606 
E67F 
FE61 
FA2501 
FE7E 
F22501 
E65F 

0125  BE 
0126  280E 
0128  23 
0129  23 
012A  23 
012B  10F8 

012D  216903 
0130  CD3602 
0133  C30901 

0136  23 
0137  5E 
0138  23 
0139  56 
013A  EB 
013B  E9 

013C  CD5802 
013F  C27201 
0142  CD5602 
0145  E67F 
0147  5F 

loop 

komok 

Id 

call 
call 
Id 
Id 

and 

cp 

iP cp 

jp 
and 

cp 

jr 

inc 

inc 
inc 

d   jnz 
Id 

call 

jp 

inc 

Id 
inc 
Id 

ex 

iP 

hl ,prompti 

pr imi o 
luenap 

hl ,komlis 
b ,   6 
7fh 

'   a ' 

m ,   loop '   ä   '   +1 

p , loop 
01011111b 

(hl) 

2 ,   komok 
hl 
hl 
hl loop 

hl , eikom 

pr im jo menu 

hl 
e, (hl) 
hl 
d, (hl) 
de, hl 

(hl) 

;   Päätetilarutiini 

0148 
014A 
014D 
0150 
0151 
0154 
0156 
0159 
015B 

FE20 
D26E01 
3A1205 
A7 
CA6E01 
FE0A 
CA6E01 
FE0D 
CA6E01 

call 

jP 
call 
and 
Id 

cp 

jp Id 

and 

jp 

cp 

jp 

cp 

jp 

rsok? 
nz ,inyli 
rsin 
01111111b 

e   ,a 

32 

ne ,   inok 
a, (hexf lg) 

a 
z , inok 
lf 
z , inok 
er 
z ,inok 

Promptitekstin  alkuosoite 
Tulostetaan  se 

Luetaan  komento  näppäimistöltä 
Komentorivin  alkuosoite 
Komentojen  lukumäärä 
Tarkistetaan  onko  komennon 
kirjain  iso.  Muutetaan  isoksi 
kirjaimeksi,  jos  se  on  pieni 
Rutiini  on  samantapainen  kuin 
osassa  7   julkaistu 

Tarkistetaan  onko  komento  oikea? 
Kyllä  eli  voidaan  suorittaa 

Siirretään  osoitin  seuraavaan 
komentorivillä . 

Jatketaan  tarkistusta 

Virheilmoituksen  alkuosoite 
Tulostetaan 

Palataan  menuun 

Osoitetaan  komennon  osoitetta 

ja  ladataan  se  aluksi  de-pariin 
ja  vaihdetaan  hl: n   kanssa,  jonka 
jälkeen  suoritetaan  hyppy  hl:n 
osoittamaan  muistipaikkaan  eli 
rutiinin  alkuosoitteeseen 

Linjalta  tulossa  merkki? 

Luetaan  merkki  linjalta 
Nollataan  7.  bitti 
merkki  talteen 

Control -merkki? 
Ei,  tulostettava  merkki 
Tulostetaanko  heksana? 

Ei  Controlleja  heksana 
Merkki  =   rivinvaihto? 
Kyllä.  Tulostetaan  normaalisti 
Merkki  =   vaunun  palautus? 
Kyllä.  Tulostetaan  normaalisti 

Muunnetaan  kaikki  muut  control-merkit 
paitsi  CR  ja  LF  heksaksi 

015E  CDED01 
0161  7C 
0162  E5 
0163  CD3C02 

call 
Id 

push 
call 

teehex 
a   ,h 
hl 

primrk 

El 
7D 

CD3C02 

C37201 

pop Id 

call 

iP 

hl 

a,  1 

primrk 

inyli 7B 

CD3C02 
inok: 

Id 

call 

a, e 

primrk 

CD4202 
C23C01 
CD4A02 FE1B 

CA0901 

inyli call jp 

call 

cp 

jp 

tarnap 

nz ,connec 

otanap 

esc 

2 , menu 

5F 3 Ali 05 
CA9101 
211104 
1600 

19 

7E 

C39201 

7B 

outok 

Id 
Id 

jp 

Id 
Id 
add 

Id 

iP 

Id 

e   ,a a, ( uudf lg) 

z , outok 
hl ,uudtau d ,   0 

hl, de 

a, (hl) outyli 

a, e 

CD5702 
C33C01 

outyli 
call 

iP 

rsout 

connec 

0198  C9 

0199  217402 
019C  CD3602 
019F  C30901 

Palautetaan  merkki 
Tulostetaan  se 

Näppäimistöltä  tulossa  merkki? Ei  ole  syötetty  merkkiä 
Luetaan  merkki  näppäimistöltä 

ESC? 
Kyllä.  Poistutaan  päätetilasta 

Merkki  talteen 

Uudelleenmääritykset  voimassa? 
Ei.  Voidaan  lähettää  linjalle 
Uusien  merkkien  alkuosoite 

Lisätään  siihen  merkin  koodi 
Uusi  merkki  akkuun 
Lähetetään  se  linjalle 

Palautetaan  vanha  merkki  akkuun 

Rutiiniin,  jossa  merkki  linjalle 
Palataan  päätetilan  alkuun 

;   poistuminen  pääteohjelmasta 

exit  ret  ;   Palataan  käyttöjärjestelmään 

;   help-tekstien  tulostus 

help  Id  hl,hlptxt  ;   Help-tekstin  alkuosoite 
call  primjo  ;   ja  tulostus 

JP  menu  ;   Palataan  alkuun 

;   annetaan  merkille  uusi  arvo 

;   Mikä  merkki  määritellään-teksti 

;   Heksaluku  näppäimistöltä 

;   Määriteltävän  merkin  ascii-koodi 
;   de-parissa 
;   Merkin  uusi  määritys-teksti 

;   Heksaluku  näppäimistöltä 

;   Taulukon  alkuosoite  ja  määri - 
;   teltävän  merkin  osoite  HL:ssä 
;   Tallennetaan  uusi  määritys 

01A2 ^218103 uudmaa  Id hl ,mikmrk 
01A5  CD3602 call 

primjo 01A8  CD0802 call luerek 

01 AB  5F 
Id 

e   ,a 

01 AC  1600 
Id 

d ,   0 
01AE  D5 

push 

de 

01 AF  21A003 
Id 

hl ,uusmrk 
01B2  CD3602 call 

primjo 01B5  CD0802 call luerek 

01B8  211104 
Id 

hl  ,uudtau 01BB  19 add hl  ,de 

01BC  77 
Id (hl) ,a 

01BD  C30901 
jP 

menu 

;   ctrl 

-merkkien  tulostus  heksana  | 

01C0 21CA03 ctlhex 
Id 

hl ,ctltxt 
01C3 CD3602 

call 

primjo 01C6 3A1205 
Id 

a, (hexf lg) 

01C9 
2F 

opi 
01CA 

CDE001 call 

prionf 

01CD C30901 
jp 

menu 

;   uudelleenmääritys  päällä/pois 

01D0 21B303 redef 

Id 
hl ,uudtxt 01D3 CD3602 

call 
primjo 



IFBHim n 
Valikko 

—   litvk 

■RtoP' 
ppfer

tc nen 

Valikon  toiminta  on  hyvin  yksin- 
kertainen. Ohjelma  tunnistaa  ko- 
mennot yhdellä  kirjaimella. 

Aluksi,  kun  ei  tiedä  mitä  komen- 
toja ohjelma  tuntee,  kannattaa 

kirjoittaa  komento  Help  (pelkkä 

h-kirjain  riittää  hyvin).  Ruudulle 
tulostuvat  ohjelman  tuntemat  ko- 

mennot ja  niiden  toimintojen  se- 
litykset. 

[elp-komento  on  hyvin  yksin- 
lertainen,  vaikka  sen  sovittami- 

nen omaan  koneeseesi  saattaa 
muodostaa  hankaluuksia.  Siinä  ei 

tehdä  muuta  kuin  tekstin  tulosta- 

minen näyttöön.  Ongelma  on  sii- 
nä, että  tulostusrutiinit  ovat  lähes 

aina  konekohtaisia.  Hyvästä  käsi- 
kirjasta löydät  miten  koneellasi 

tulostetaan  tekstiä. 

Komennon  antamisen  jälkeen 
ohjelma  tarkistaa  onko  haluttua 
toimintoa  olemassa.  Esimerkiksi 

syöttämällä  kirjaimen  t   saat  il- 
moituksen, ettei  komentoa  ole 

tunnistettu. 

Mikäli  komento  tunnistetaan 

luetaan  data-alueelta  halutun  toi- 
minnan osoite  muistissa.  Komen- 

not, kuten  niiden  osoitteet,  ovat 

nimiön  KOMLIS  perässä.  Listas- 
sa on  ensin  kirjain,  josta  komento 

tunnistetaan,  ja  tämän  perässä 

kaksi  tavua,  jotka  ilmaisevat  ru- 
tiinin osoitteen. 

Päätetila 

Päätetila  on  luonnollisesti  ohjel- 
man tärkein  osa  ja  siten  myös 

laajin.  Rutiini  alkaa  nimiöllä 
CONNEC,  jossa  aluksi  siirretään 
kohdistin  seuraavan  rivin  vasem- 

paan laitaan.  Tämä  sen  vuoksi, 

etteivät  päätetilassa  linjalta  tule- 
vat merkit  tulostuisi  heti  promp- 

tin  perään.  Rivinsiirtoja  vaunun- 
palautus suoritetaan  vain  siirryt- 

täessä päätetilaan  valikkotilasta. 
Tämän  jälkeen  alkaa  varsinainen 

päätetila,  josta  päästään  pois  pai- 
namalla ESC-näppäintä,  jonka 

ascii-koodi  on  27.  ESCiä  paina- 
malla ohjelma  siirtyy  takaisin  va- 

likkotilaan. 

Mitä  sitten  päätetilassa  tapah- 
tuu? Aluksi  on  tietysti  tarkistetta- 
va, onko  linjan  toisessa  päässä 

oleva  kone  lähettänyt  merkin. 
Tämä  tarkistus  on  konekohtainen 

eikä  sitä  näin  ollen  ole  listauk- 
sessa. 

Merkki  luetaan  linjalta  ak- 
kuun. Kun  linjalta  on  tullut  jotain 

nollataan  aluksi  tavun  seitsemäs 

bitti,  koska  ascii-merkistö  toimii 
7   bitillä.  Eniten  merkitsevä  bitti 

on  siis  tarpeeton. 

Bitin  nollauksen  jälkeen  tar- 
kistetaan onko  linjalta  tullut 

merkki  jokin  control-koodi  ja  pi- 
tääkö control-merkit  tulostaa 

heksana.  Huomaa,  että  CR  eli 

kohdistimen  palautus  rivin  al- 
kuun ja  LF  eli  rivinvaihto  tulki- 

taan ”ei-control-merkiksi”,  koska 
muuten  linjalta  tulevasta  tekstistä 
olisi  vaikea  saada  selkoa.  Jos 

merkki  on  jokin  muu  control- 
merkki  kuin  CR  tai  LF,  muute- 

taan sen  ascii-arvo  heksaluvuksi 

ja  tulostetaan  se.  Muutoin  merk- 
ki tulostetaan  normaalisti. 

Haluttaessa  voi  ohjelmaan  teh- 
dä sellaisen  lisäyksen,  ettei  cont- 

rol-koodeja  tulosteta  ollenkaan 
vaan  niiden  yli  hypätään.  Tämä 
muutos  toteutetaan  siten,  että 

heksamuunnos  asetetaan  voi- 

maan ja  osoitteessa  015E  oleva 
käsky  CALL  TEEHEX  korvataan 

käskyllä  JP  INYLI,  jolloin  linjal- 
ta tullut  merkki  yksinkertaisesti 

unohdetaan  ja  siirrytään  luke- 
maan näppäimistöä.  Tämäkään 

muunnos  ei  koske  merkkejä  CR 

ja  LF,  jotka  tulostetaan  kaikesta 
huolimatta  normaalisti. 

Vastaanottorutiinien  jälkeen 

tutkitaan,  haluaako  käyttäjä  lä- 
hettää merkin  linjalle.  Jos  vas- 

taus on  myönteinen,  luetaan 

merkki  näppäimistöltä.  Luvun 

jälkeen  tarkistetaan,  onko  merk- 
kien uudelleenmääritys  voimas- 

sa. Jos  on,  luetulle  merkille  mää- 

ritelty uusi  koodi  haetaan  taulu- 
kosta (UUDTAU).  Lopuksi 

merkki  lähetetään  linjalle. 
Kun  merkin  lähetysrutiini  on 

suoritettu,  palataan  päätetilan  al- 
kuun eli  tutkimaan  uudelleen, 

olisiko  linjalta  tulossa  jotakin. 

Flagit   

Flageiksi  kutsutaan  ohjelmissa 

olevia  datatavuja,  joiden  eri  ar- 
vojen perusteella  jokin  ohjelman 

toiminto  on  voimassa  tai  ei.  Pää- 

teohjelmassa on  kaksi  tällaista 

määritystä:  linjalta  tulevien  cont- 
rol-merkkien  tulostaminen  hek- 

salukuna  ja  näppäinten  uudel- 
leenmäärityksien  voimassaolo. 

Määritykset  saadaan  toimin- 
taan vertaamalla  flagin  arvoa  jo- 

honkin ennalta  tunnettuun  lu- 
kuun. Yleensä  asetetaan  flagin 

arvoksi  nolla,  jolloin  määritykset 
eivät  ole  voimassa.  Nollasta 

poikkeava  luku  puolestaan  mer- 
kitsee määrityksien  voimassa- 

olon. Tällä  systeemillä  on  tehty 

myös  pääteohjelman  flagit. 
Ohjelmassa  on  kaksi  tavua, 

joiden  arvoa  tarkistetaan  pääteti- 
larutiinissa.  Ensimmäinen  näistä 

on  UUDFLG,  jonka  arvon  olles- 
sa nollasta  poikkeava  linjalle  lä- 

hetettäville merkeille  haetaan 

uusi  arvo  UUDTAU-taulukosta. 
Toisen  flagin,  HEXFLG,  ollessa 

eri  suuri  kuin  nolla  linjalta  tule- 
vat control-merkit  tulostetaan 

heksana.  Huomattava  kuitenkin 

on,  että  vaikka  HEXFLG  määrit- 
täisi heksatulostuksen,  rivinvaih- 

to (Line  Feed)  ja  vaununpalautus 
(Carriage  Retum)  tulostetaan 
normaalisti. 

Flagien  arvoja  voidaan  vaihtaa 
pääteohjelman  komennoilla  R   ja 
X.  Joka  toisella  komennon  suori- 

tuksella määritys  tulee  voimassa- 

olevaksi ja  joka  toisella  se  sam- 
mutetaan. Flagin  arvoa  ohjelmas- 

sa muunnetaan  CPL-käskyllä 

(Complement),  joka  vaihtaa  akun 
bittien  arvon  nollasta  ykköseksi 

ja  päinvastoin.  Näin  saadaan  luku 

nolla,  jonka  kaikki  bitit  ovat  nol- 
lia, vaihdetuksi  luvuksi  255,  jos- 

sa kaikki  bitit  ovat  ykkösiä. 
Jokaisen  määrityksen  jälkeen 

tulostetaan  onko  moodi  voimassa 

vai  ei.  Tekstin  tulostus  tapahtuu 

heti  vaihdon  jälkeen.  PRIONF- 
rutiiniin  mentäessä  on  akussa  jo- 

ko 0   tai  255,  jonka  arvon  perus- 
teella valitaan  tulostetaanko  teks- 

ti määrityksen  voimassaolosta  vai 
sen  sammuttamisesta.  Jos  akussa 
oleva  luku  on  nolla  tulostetaan, 

ettei  määritys  ole  voimassa. 

Akun  arvo  tarkistetaan  yksinker- 
taisella AND-operaatiolla,  jol- 

loin Z-lippu  asettuu  ykköseksi, 

jos  akussa  on  luku  nolla. 
PRIONF-rutiini  saadaan  yksin- 

kertaiseksi, kun  jo  ennen  akun 
arvon  tarkistamista  valitaan  toi- 

sen tekstin  alkuosoite.  Pääteoh- 

jelmassa on  oletusarvoksi  asetet- 
tu, että  akussa  on  luku  nolla,  jol- 

loin tällaisissa  tapauksissa  voi- 

daan suoraan  hypätä  tulostusrutii- 
niin, kun  HL-parissa,  joka  osoit- 

taa tekstin  alkuosoitetta,  on  oikea 
arvo. 

Merkkien   

uudelleenmääritys 

Merkkien  uudelleenmääritys  lie- 

nee helpoiten  toteutettavissa  tau- 
lukkosysteemillä.  Alla  olevassa 

pääteohjelmassa  on  varsin  al- 
keellinen merkkien  uudelleen- 

määritys, sillä  se  sallii  vain  näp- 
päimen määrittämisen  uudeksi 

kirjaimeksi. 
Merkkien  uudelleenmäärityk- 

sessä  voisi  esimerkiksi  a-kirjai- 
men  muuntaa  ciksi,  jolloin  pääte- 

tilassa kaikki  käyttäjän  kirjoitta- 
mat a-kirjaimet  menisivät  linjalle 

c-kirjaimina.  Tehokas  uudelleen- 
määritys sallisi,  että  esimerkiksi 

a-kirjaimen  paikalle  voisi  sijoit- 

taa tekstin  ”Tämä  on  a-kirjain”. 
Uudelleenmääriteltyjen  merk- 

kien taulukko  on  pituudeltaan 

256  tavua,  joista  jokainen  voi- 
daan määritellä  uudelleen.  Käyt- 
täjän halutessa  määrittää  jonkin 

merkin  uudestaan  kysytään  aluk- 
si uudelleenmääriteltävän  mer- 
kin ascii-arvoa  heksadesimaalilu- 

kuna.  Kone  lisää  tämän  luvun 
taulukon  alkuosoitteeseen.  Näin 

saatuun  muistipaikkaan  tallenne- taan merkin  uusi  määritys,  jonka 

käyttäjä  syöttää  heksana. 
Muut  rutiinit   

Konekohtaisten  rutiinien  yhtey- 

dessä kannattaa  huomioida,  mi- 
ten kyseisten  aliohjelmien  on 

oletettu  toimivan.  Ohjelma  on 

alunperin  tehty  CP/M-käyttöjär- 

jestelmää  hyödyntävässä  konees- sa. Aivan  kaikissa  mikroissa  ei 
ole  mahdollisuutta  esimerkiksi 

tarkistaa  aliohjelmalla  onko  käyt- 

täjä syöttänyt  jonkin  merkin  näp- 
päimistöltä. Tällaisissa  tapauksis- 

sa aliohjelma  on  korvattava 

omalla  rutiinilla,  joka  lukee  näp- 
päimistön I/O-liitäntöjä  ja  toimii 

saadun  arvon  perusteella.  Tällai- 
seen on  yleensä  olemassa  valmiit 

rutiinit  joko  koneen  omassa  käsi- 
kirjassa tai  erikseen  saatavassa 

konekieliohjelmoinnin  oppaassa. 

Ohjelmaa  tehtäessä  on  kone- 
kohtaisten rutiinien  kohdalla  ole- 

tettu seuraavat  asiat.  Merkkijo- 

non printtauksessa  viimeisenä 

merkkinä  oleva  ’$’ -merkki  lopet- 
taa tulostusrutiinin,  tulostettaessa 

yksittäinen  merkki  on  merkki 

akussa.  Näppäimistörutiinien  yh- 

teydessä TARNAP  rutiini  palaut- 
taa Z-lipun  asetettuna  ykköseksi, 

jos  näppäimistöltä  on  syötetty 

merkki.  OTAN  AP  ja  LUEN  AP 
rutiinit  eroavat  toisistaan  siten, 

että  ensin  mainittu  lukee  jo  tulos- 
sa olevan  merkin,  kun  taas  jäl- 

kimmäinen odottaa,  kunnes  käyt- 

täjä painaa  jotain  näppäintä. 
Sarjaliikenneporttia  käyttävis- 
sä konekohtaisissa  rutiineissa  ak- 

kuna käytetään  sekä  lähetettävän 

että  vastaanotetun  merkin  tallen- 
nukseen. Tarkistettaessa  onko 

linjalta  tulossa  merkki  on  oletet- 
tu, että  konekohtainen  rutiini 

asettaa  Z-lipun  ykköseksi,  jos 

linjalta  on  tulossa  merkki.  Muus- 
sa tapauksessa  Z   on  nolla. 

Nämä  seikat  tulee  ottaa  huo- 
mioon, kun  sovitat  pääteohjel- 

maa omalle  koneellesi.  Erityi- 

sesti sarjaliikenneporttia  käyttä- 
vien rutiinien  toiminnassa  kan- 

nattaa olla  tarkka,  sillä  ne  ovat 

luonnollisesti  ohjelmalle  elintär- 
keät. Tulostusrutiineissa  ja  näp- 

päimistön lukurutiineissa  on 
erehtymisen  riski  pienempi,  sillä 
kunkin  rutiinin  alussa  on  rutiinin 

vaatima  parametri  siirretty  rekis- 
teriin, jota  aliohjelma  käyttää. 

Esimerkiksi  merkin  tulostamises- 
sa näytölle  rutiiniin  mentäessä 

merkin  ascii-arvo  on  akussa, 

mutta  heti  rutiinin  alussa  se  siir- 
retään E-rekisteriin,  jota  CP/M- 

käyttöjärjestelmän  tulostusrutiini 

käyttää. 

★   ★★ 

Printin  Z80-kurssi  on  nyt  ohi. 

Kiitämme  lukijoitamme  kiinnos- 
tuksesta ja  toivotamme  hyvää  jat- 

koa konekieliohjelmointiin. 
Mikäli  jokin  asia  on  jäänyt 

epäselväksi  tai  sinulla  on  muuta 

kysyttävää,  lähetä  kysymys  ”Ky- 
sy  mikroista”-palstalle  osoitteella 

Kysy  mikroista 

Printti 

Hitsaajankatu  10 
00810  Helsinki 

01D6 3A1105 Id a, (uudf lg) 
01D9 2F cpl 
01DA CDE001 call 

prionf 01DD C30901 jP menu 

;   tulostetaan  moodi vaihtamisen  jälkeen 

01E0 A7 
prionf 

and a ;   onko  moodi  käytössä? 
01E1 210004 

Td.'
  * 

hl ,of f txt ;   oletus :   ei 
01E4 2803 

ir 
z , priok 01E6 21EB03 Id hl ,ontxt ;   on  käytössä 

01E9 CD3602 
priok 

call 
prim jo ;   tulostetaan 

01EC C9 ret 

rekisteri  (A)  heksaksi  (H,L) 

01ED 47 teehex Id b,a 
01EE E6F0 and 11110000B 
01F0 1F rra 
01F1 1F rra 
01F2 1F rra 
01F3 1F rra 
01F4 CD0002 call hexnum 

01F7 67 Id h, a 
01F8 78 

Id a,b 
01F9 E60F and 00001111B 
01FB CD0002 call hexnum 
01FE 6F Id 

1   ,a 
01FF C9 ret 
0200 C630 hexnum add 

a,  '   0 ' 

0202 FE3A 

cp 

0204 D8 ret c 
0205 C607 add 

a, ' A' - ' :   ' 0207 C9 ret 

0208 CD1702 luerek call otahex 
020B 17 rla 

020C 17 rla 
020D 17 rla 
020E 17 rla 
020F F5 

push 

af 

0210 CD1702 call otahex 
0213 57 Id d,a 
0214 F1 pop af 
0215 82 add a,d 
0216 C9 ret 

0217 CD5102 otahex call 
luenap 

021A FE30 

cp 

'0' 

021C DA1702 jp 
c , otahex 

021F FE47 

cp 

'F'+l 

0221 D21702 jp ne , otahex 
0224 FE3A 

cp 

'   9 '   +1 

0226 DA2E02 jp 
c , heksaa 

0229 FE41 

cp 

'A' 
022B DA1702 jp c , otahex 

022E D630 heksaa sub '0' 
0230 FE0A 

cp 

10 

0232 D8 ret c 
0233 D607 sub ' A' - ' : ' 
0235 C9 ret 

Control -merkin  muuttaminen 
heksamuotoon  siten,  että 
H:ssa  on  enemmän  merkitsevä 

numero  ja  L:ssä  vähemmän 
merkitsevä 

Rutiini  on  samanlainen  kuin 

osassa  6   julkaistu  ohjelma 

Heksaluku  rekisteriin-rutiini , 
joka  toimii  samalla  tavalla 
kuin  osassa  6   ollut  rutiini 

Tarkistetaan  onko  annettu 
numero  heksaa 

Jos  ei  ole  luetaan  uusi  merkki 

Muutetaan  heksamerkki  akkuun 

konekohtaiset  1/0-rutiinit 

0236 EB 
prim jo ex de  ,hl 

0237 0E09 Id c ,   9 
0239 C30500 JP bdos 

023C 5F 
primrk 

Id e   ,a 
023D 0E02 Id c   ,2 

tulosta  merkkijono  HL, 
loppumerkki  $ 

023F C30500 jP bdos  ;   tulosta  akussa  oleva  merkki 

0242 0E0B 

tarnap 

Id 

c   ,0bh 0244 CD0500 call bdos 
0247 

E6FF 
and 

Offh  ;   tarkista,  tuleeko  näppäimis- 
0249 C9 ret 

;   töitä  jotakin  (Z=tulossa) 

024A 0E06 

otanap 

Id 
c   ,6 024C 1EFF Id 
e, Of f h 024E C30500 jP bdos  ;   ota  merkki  näppäimistöltä  (A) 

0251 0E01 

luenap 

Id 
c,l 0253 C30500 jP bdos  ;   odotetaan  merkkiä  näppäimistöltä 

;   ja  luetaan  se  (A) 
0256 

C9 

rsin ret ;   merkki  (A)  linjalta 

0257 

C9 

rsout 
ret ;   merkki  (A)  linjalle 

0258 C9 rsok? ret  ;   Z=l,  jos  tulossa  merkki  linjalta 

;   datat 
0259 

43 

komlis defb ' C '   ;   Komentolista  rutiinien  osoittein 
025A 

3C01 defw 
connec 

025C 
45 

defb 
'E' 

025D 9801 
defw 

exit 
025F 48 defb 

'H' 

0260 9901 
defw 

help 

'R' 0262 

52 

defb 
0263 D001 defw redef 
0265 55 defb 

'U' 0266 A201 
defw 

uudmaa 
0268 58 defb 

'X' 

0269 
C001 defw ctlhex 

026B 
0D0A507B 

prompt 

defb 

cr ,lf , 'Pääte>$ ' 
0274 0D0A0A 

hlptxt 
defb cr,lf  ,lf 

0277 4B6F6D65 defb ' Komennot : ' , cr , lf , lf 
0283 436F6E6E defb 

'Connect  o   päätetila' ,cr,lf 
029D 45786974 defb 

'Exit  o   poistuminen  ohjelmasta' ,cr,lf 02C3 48656C70 defb 
'Help  o   tämä  teksti ' ,cr ,lf 

02DE 52656465 defb 'Redefine  o   uudelleenmääritys  on/of f ' ,cr , lf 
0306 55756465 defb 'Uudelleen-' ,cr,lf 
0312 6D7B7B72 defb 'määritys  o   uusi  arvo  merkille' ,cr,lf 0334 58202020 defb 'X  o   ctrl-merkkien  tulostus  hexana  ' 0360 6F6E2F6F defb ' on/of f ' ,cr ,lf , ' $ ' 0369 54756E6E eikom 

defb 
' Tunnistamaton  komento ' , cr , lf , ' $ ' 

0381 0D0A4D69 mikmrk defb 
cr,lf,'Mikä  merkki  muutetaan  (hex)?$' 03A0 0D0A5575 uusmrk defb 
cr,lf,'Uusi  arvo  (hex)?$' 

03B3 0D0A4D65 uudtxt defb 
cr,lf , 'Merkkien  uudet  arvot$' 03CA 0D0A4374 ctltxt defb 
cr ,lf ,' Ctrl-merkkien  tulostus  heksana$ ' 

03EB 206B7974 ontxt defb 

'   kytketty  käyttöön ' ,lf ,cr, '$ ' 0400 206B7974 of  f   txt defb 
'   kytketty  pois ' , lf ,cr , ' $ ' 

0411 uudtau def  s 256  ;   Määriteltyjen  merkkien  taulukko 

0511 00 

uudf 1 g 

defb 
0 

0512 00 

hexf lg 

defb 
0 

BDOS 
EIKOM 
HEXFLG 

KOMLIS 
LUEREK 
OTAHEX 
PRIMRK 

RSIN 
UUDFLG 
UUSMRK 

0005 

0369 
0512 

0259 
0208 

0217 
023C 
0256 

0511 
03A0 

CONNEC 

HEXNUM 
KOMOK 
MENU 

0TANAP 
PRIOK 

RSOK? 
UUDL0P 

013C 
001B 
0200 

0136 
0109 
024A 

01E9 
0258 
0105 

CR EXIT 

HLPTXT 

LF 
MIKMRK 

0UT0K 
PRIONF 
RSOUT 
UUDMAA 

000D 
0198 

0274 

000A 0381 

0191 

01E0 
0257 

01A2 

CTLHEX 
HEKSAA 

IN0K 
L00P 
OFFTXT 
0UTYLI 

PR0MPT 
TARNAP 
UUDTAU 

01C0 022E 

016E 
0125 
0400 
0192 

026B 
0242 0411 

CTLTXT 
HELP INYLI 

LUENAP 
0NTXT 

PR IM JO 
REDEF 
TEEHEX 
UUDTXT 

03CA 0199 

0172 
0251 
03EB 

0236 

01D0 01ED 
03B3 



MODEEMI  AVAA  MIKRONNE  KÄYTÖLLE 
AIVAN  UUDET  MAHDOLLISUUDET: 

-   Yhteys  useiden  tietopankkien,  esim.  Startelin, 
kanssa  tulee  mahdolliseksi. 

-   Voitte  saada  yhteyden  useisiin  postilaatikoi- 
hin, esim.  Printin  VAXIin. 

-   Vbitte  vaihtaa  ohjelmia  muitten  mikroili joit- 
ten kanssa. 

-   Voitte  kopioida  ohjelmia  myös  yleisistä  ohjel- 
makirjastoista tai  harrastelijoiden  ja  yritysten 

postilaatikoista,  esim.  HPY:n  Buzbyboxista. 

-   HPYm  Digipak-pakettiverkon  kautta  voitte 
saada  yhteydet  mm.  ATK-palvelutaloihin  ja 
pankkipalveluihin. 

PAN  MODEEMI  HPY:ltä 

HPY:ltä  saatte  modeemin  joko 
ostamalla  tai  vuokraamalla. 

Mikroilijan  modeemit  ovat  yleis- 
käyttöisiä, ne  soveltuvat  myös  seuraavaan 

mikroonne.  Modeemi  on  helppo  ottaa  itse 
käyttöön. 

Modeemit  ja  välikaapelit  saatte  kätevästi 
Datapisteestämme,  Korkeavuorenkatu  45. 
Lisätiedot  ja  esitetilaukset  puh.  606  3281  tai 
606  3811. 

icTtepää 
Kot*m 

?20 
850 

mk 

300  'dws.
 

päätep
aa 

'is 

ttik/kk 

HELSINGIN 
PUHELINYHDISTYS 

ADUSSA  JA  MONIPUOLISUUDESSA 

f   m 

ig« mm 
■   '   : ; :   ; . 

-UV: 

I 

mmm 

'■y  & 

y 

arolle  salvian  hint^rv.  lp KX^|1Ö80*fej^24iO,- TÄmmäJltrfaiSen^irjoitin  bittinikkarin 
Panasonicilla  tdlostafe  %   • 

-£li|staukset  varmasti  Jä  lant^aVasJi'  . 
-^i^en^htosPasiakirj%..^alits^srti^rjoittlmen;piää(lä  ofevalla  kytkirrtellä 

ylivoiij^isen^LQ-tul^tuksei^ä,  O   %   :   V   ^   ~A' 
—   graltikaffiäfota  kehtaat  näyttää  muille 

iikka  kesk€ 

KX-P  1094,  HINTA  3250, 
EDELLÄKÄVIJÄ  LUOKASSAAN 

S» 

•im 

?Muun  muassa  Si|||||i^l!| a v;ra  Sj^ä  josfnikrosi  on 

A%i,  f^pr^Memote^/^icrol^,  Mri^c^rMultitech, 
ÖJ  ivetti  (;C>sV^4rp  a   soch  cy?  i   n   u   s^-Saröy  o,  Sinclair,  Spectrvideo, Commodore, 

ft»^ 

0   \   .: ImiSffm 

v   '.  «r 

f5  .   ti.  *>.  ' 

'W* 

es.  n   .»«  "   g,  v-  YJi  ri 

•   kitka-  ja tra^rfeeto  vakiona  <*_  r 

-   skar^jpMvi^t&kkos§t  (ä.  ä^©}^kR5nSl  tS 
- paneli^a^iÖ/ar ‘   ^ 
NLQ-j^n  tai 

:';'T '£'.2 

iHii  v 

> 

^mstrad,  Applen  A 
Olivetti,  Osborne^ 

ä>  ̂.Bänd weU,  Compaq,  Öp,.«. 

Tekniset  tiedot: 

'   i 

iÄI 

nr^tuA  teks 

aik^irpriafteiNn  sarjaliitän 

^   RSäS^Ö^A^irtasilmiä? 
^   jossä>2  fetot$vun  puskuri-  _v  M. 

r-  .   :cT  ■-  *   '   s   >   i**-  r   ^ 

SU 

—   edullim 

kestää,  rtgrt^rr# ..._. 
— :Centronioalii%itr  ö 

gr-;  vuoden  
n   1   rjji —   nopeus  1 0i 

<$  La,  ■'?*.  V—^omn 
( 1 32  irorlÄäTivil]^  ̂    o   ̂    ̂   ̂   ̂   v>~ 
-- — v^^hafcasetti^^  1 1   J 

-   nopeus  1 20  merkkiä  sekuni^sÄ -kaksisuuntainen  tulostus  ppfg 

-   vakiona  säädettävä  traktori-  ja^tl^veto 

-   fetjulomakkeen  leveys  3—1 04au, 
^   Sittäisarkit  4—9  tuumaa  ^ 

jen  takuu 

1   kilotavun  puskurimuisti 

Centronics  liitäntä 
skari^naaviset  aakkoset  (ä,  ä,  ö)  va 

myösT^SX-mikroihin 

sarjaliitäntä  Ffe232/2Ö^A,  jossa 

2   kilotavun  p&kurimuislK 
Commodore  64^.1 28-liit^jt 

kilotavun  pus^rimuisti  @ 

yt  myös  Macintosh/  J 

Apple  llc-sarjaliitantä 

KSlMöI 



13 r 
ILKKA  URVAS  JA  KLAUS  BÄCKSTRÖM   

VÄRI- 
MONITORI 
UITTAMINE 
ATARIST 

^fgp 

. 

Monia  ST :n  käyttäjiä 
lienee  harmittanut  Atarin 
oman  värimonitorin 

kalleus.  Jos  hankkii  väri- 
monitorilla  varustetun 

ST-paketin  ei  pääse 
näkemään  ollenkaan 
tarkinta  grafiikkatilaa 

(640*400),  joka  vaatii 
Atarin  oman  mustavalko- 
monitorin.  Ratkaisu 
tähän  olisi  tietenkin 

jonkin  toisen  valmistajan 
värimonitori.  Monet  ovat 

tulleet  ajatelleeksi  tätäkin 
vaihtoehtoa.  Ainoa 
ongelma  on  oikean 
monitorikaapelin 
löytäminen. 

■   ST:n  monitoriliitäntä  on 

erittäin  epästandardi  13-piik- 
kinen  liitin.  Liittimiä  ei  tois- 

taiseksi saa  Suomesta,  eikä  se 
ulkomaillakaan  oie  kovin 

yleinen.  Ainoa  mahdollisuus 

on  tilata  se  USA:sta,  joka  voi 
olla  aika  epävarmaa.  Järkevä 

ratkaisu  on  tehdä  liitin'  itse. 
Liittimen  tekeminen  saat- 

taa kuulostaa  hankalalta  eikä 

se  kovin  helppoa  olekaan; 
Työhön  tarvitaan  kohtalainen  - 

juottamistaito  ja  paljon  kärsi- 
vällisyyttä. ST:n  värigrafiikka 

asettaa  monitorille  tiettyjä 
vaatimuksia.  Kaikki  värisävyt 
näkyvät  vain  analogista  RGB- 
monitoria  käytettäessä.  Esim. 

monet  pelit  menettävät  pelat- 
tavuutensa jos  monitorissa  ei 

näytä  kaikkea  värejä.  Monito- 
rissa pitäisi  olla  SCART  (Eu- 

ro)-liitin,  jonka  kautta  analo- 
ginen RGB-signaali  parhaiten 

kulkee.  Nämä  vaatimukset 

täyttää  esim.  Philipsin 
CM8533  monitori. 

Työhön  tarvittavat  osat: 
-   Mahdollisimman  teräväkär- 

kinen kolvi 
-   Tinaa 

-   Yleismittari 

-   1   kpl  piikkirimaa 
-   1   kpl  DIN-liitin 

-   1   kpl  SCART  (Euro)-liitin 
-   Sopivan  mittainen  vähin- 

tään 7-piuhainen  kaapeli 
Tarvittavat  osat  löytää  Hel- 

singissä ainakin  seuraavista 

kaupoista:  Elektrofoto,  Ra- 
dio-duo, Yleiselektroniikka. 

Myös  muista  hyvinvaruste- 
tuista  elektroniikkaliikkeistä 

pitäisi  löytyä  ko.  osat. 

Näin  se   
syntyy 
Kun  olet  hankkinut  kaikki 

osat,  varaa  sopivasti  aikaa  (n. 

1-4  tuntia).  Työ  on  paras 
aloittaa  kaapelin  ja  piuhojen 

kuorimisella.  Kuori  kaapelis- 
ta noin  3   senttiä  molemmista 

päistä  ja  piuhoista  noin  1-2 
mm.  Mitä  vähemmän  kuorit 

piuhoja  sen  pienempi  on  oi- 
kosulun mahdollisuus.  (Juot- 

taminen on  tietysti  myös  vai- 
keampaa.) 

Avaa  DIN-liitin  ja  irroita 
muovi-  ja  metallikuoret.  Pu- 

Tässä  ovat  molemmat  päät, 

vasemmalla  scart-  eli  euro- 

liitin,  oikealla  ”m rmrutoftaa’’  Ja 
liimausta  nautti  lut  mikron 

päähän  menevä  liitin. 

2   4 i   !   1 

öitä  tai  kuvaa  ei  tule  ollen- 

kaan on  kyseessä  todennäköi- 
sesti oikosulku  tai  jokin  piu- 

hoista ei  johda  signaalia.  Tä- 

mä ei  yleensäkään  ole  vaaral- lista, sillä  prototyypissämme 

tuli  useita  oikosulkuja  moni- 

torin ja  tietokoneen  miten- 
kään vahingoittumatta. 

Sitten  kun  kaapeli  toimii 
moitteettomasti  voit  asentaa 

sydämen  ympärille  metalli- kuoret.  Tässä  täytyy  muistaa 

asettaa  metallikuoressa  oleva 
lovi  vastakkaiselle  puolelle 

kuin  yksinäinen  piikki,  koska 
muuten  liitin  ei  mene  ST:hen 

sisään  (voit  katsoa  mallia 
mustavalkomonitorin  liitti- 
mestä). 

Tämän  jälkeen  koko  ko- 
meus työnnetään  muovikuo- 
reen mahdollisimman  tuke- 

vaan asentoon.  Aseta 
SCART-liitin  kuoreensa  ja 

sulje  se  kiristimellä. 
Siinä  se  sitten  onkin. 

Ilmeneekö   

ongelmia? 
Jos  kuvassa  tai  äänessä  ilme- 

nee häiriöitä,  tarkista  vielä 
kerran  mahdolliset  oikosulut. 

Jos  niitä  ei  ole  ja  kuvassa  on 

kuitenkin  vikaa,  niin  luulta- 

vasti jokin  piuha  on  irti.  Seu- raavasta  luettelosta  ilmenevät 
tavallisimmat  viat: 

Ääntä  ei  ole  -   AUDlO-piu- ha  irti. 

Kuva  ei  pysy  paikoillaan  - 
SYNC-piuha  irti  (tai  monito- rin säädöt  väärin). 

Värit  eivät  täsmää  -   PU- 
NAINEN, SININEN,  VIH- 

REÄ tai  MAA-piuha  irti  (tai 
monitorin  säädöt  väärin). 

Kuvaa  ei  ole  -   -1-12  VDC- 
piuha  irti  (tai  monitorin  säädöt 
väärin). 

TAULUKKO 
SCARTin AT^RIn 

Signaalin 

piikki 
piikki 

nimi 

6 1 AUDIO 

7 

10 

SININEN 
11 

6 VIHREÄ 
15 

7 PUNAINEN 16 

8 +12VDC 

17 
13 

MAA 
20 

2 SYNC 

jota  kaapeli  muovikuoren  ta- 
kaosasta läpi. 

Jos  SCART-liitin  on  osissa, 
kokoa  se  ja  laita  siihen  piikit 
6,7,11,15,16,17  ja  20  (katso 
kytkentäkaaviosta  piikkien 

järjestys).  Jos  SCART-liitti- 
messä  on  jo  kaikki  piikit  kiin- 

ni, ylimääräisiä  ei  kannata  ir- 
roittaa.  Juotettaessa  voi  yli- 

määräiset piikit  taivuttaa  pois 
tieltä. 

Seuraavaksi  rakennetaan 

liittimen  sydän  piikkirimasta. 
Piikkirima  ja  valmiiksi  koottu 
sydän  näkyvät  kuvassa  1 . 
Leikkaa  piikkirimasta  kolme 

kappaletta  neljän  piikin  le- 
vyistä palaa  ja  yksi  yhden  pii- 

kin levyinen  kappale.  Tässä 
vaiheessa  voidaan  joko  kasata 
piikkirima  yhteen  liimaamalla 
kolme  isompaa  palaa  päällek- 

Kytkentäkaaviossa  ja  tau- 

lukko 1   :ssä  piikit  on  kuvattu 

ulkoapäin,  toisin  sanoen 
kolvatessa  johtoja  täytyy 

katsoa  ikäänkuin  peiliku- 
vana. 

käin  ja  pieni  pala  ylimmäksi 
keskelle  kuva  l:n  mukaan. 

Toinen  vaihtoehto  on  juottaa 

piuhat  kiinni  piikkeihin  ennen 
liimaamista.  Juottaminen  ta- 

pahtuu kytkentäkaavion  mu- 
kaan. Aina  piuhan  juottami- 

sen jälkeen  voi  pyöräyttää 
eristysnauhaa  sen  ympärille 
oikosulkujen  välttämiseksi. 

Tämän  jälkeen  voit  juottaa 
kaapelin  toisen  pään  piuhat 

SCART-liittimeen  kytkentä- 
kaavion mukaan.  Muista  pu- 

jottaa kaapeli  SCART-liitti- 
men  kiristimen  läpi. 

Sitten  kannattaa  yleismitta- 
rilla tarkistaa,  että  kaikki  piu- 

hat ovat  kunnolla  kiinni  eikä 

oikosulkuja  ilmene. 
Jos  kaikki  on  kunnossa  ja 

liittimen  sydän  on  riittävän  tu- 
keva voit  jo  kokeilla  kaapelia. 

Jos  liitin  ei  mene  ST:hen  ovat 

piikit  luultavasti  vinossa  ja  lii- 
maus on  tehtävä  uudestaan. 

Jos  liimaus  ei  tunnu  pitävän, 

voit  myös  sulatella  muoveja 

yhteen  kolvilla. 
Jos  kuvassa  esiintyy  häiri- 

Tietotarvikkeen 

huipputarj  oukset 
CommodoristeiUe  f 
Tietotarvike  Oy  tarjoaa  kolme  huipputarjousta  Commodore- 

käyttäjille.  Tähän  hintaan  et  saa  näitä  tarvikkeita  mistään 

muualta.  Tartu  tilaisuuteen  ja  tilaa  heti,  ettet  jää  ilman!  Kaikki 

tuotteemme  ovat  korkeaa  kansainvälistä  laatua.  Laadusta 

emme  tingi,  hinnasta  kyllä. 

1.  PRINTTERI  S   OVTTIJV 
Commodore-grafiikka  sisäänrakennettuna. 

Tietotarvikkeen  printterisovitin  vapauttaa  uusiin  kirjoitinvalin- 

toihin.  Sovittimen  avulla  Commodore  64  ja  128  -käyttäjä  voi  va- 

lita minkä  tahansa  Centronix-liitännäisistä  kirjoittimista,  mm.: 

Brother  1009, 1109, 1409, 1509  ja  kiekkokirjoittimet  HR5/10/ 

15/25,  Panasonic  KXP-perhe,  Centronics  GLR  HPC80,  Hl  56, 

BMC  BX80/100,  Shwina  CP80/CPA80.  Epson-Derhe.  Itoh 

1550/8510/8600,  Riteman,  Mannesman  Tally  MT  80,  NEC 

P2/3,  Oki  84/92/93,  Seikosha  SP-800,  Star-perhe. 

Kysykää 
kauppiaaltanne! 

2.  VÄRINAUHAT 
Värinauhat  kirjoittimiin  C801,  C802,  C803. 

3.  LAATUDISKETIT 
otelossa. 

va|HI  90r 
KPL 

Laatudisketit  ID  muovikotelossa. 

10  KPL:N 

RASIA v*"  ’   59Sr 
Lisäksi  suuri  joukko  muita  erittäin  edullisia  tarvikkeita.  Tilaa 

ilmainen  tarvikeluettelomme!  Yli  500,-  mk:n  tilaukset  posti- kuluitta. 

Tilaa  heti! 
Tilaan  seuraavat  tarvikkeet: 

ETTET 

JÄÄ  ILMAN 

□   . .   kpl  värinauhoja  49, -/kpl 

Kirjoittimeni  on  □   C801 

□   C802 
□   C803 

D   Muu,  mikä . 

Toimitamme  värinauhoja  edullisesti  myös  muihin  kirjoittimiin.  Hinta  pyydettäessä. 

D   rasiaa  (10  kpl)  laatudiskettejä  90, -/rasia 

D   kpl  Centronics/C64-sovittimia  595 -/kpl 

D   Tilaan  Tietotarvike  0y:n  ilmaisen  tarvikeluettelon. 

Nimi 
Puhelin 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Allekirjoitus  (alle  18  vuotiaalta  holhoojan  allekirjoitus) 

Tietotarvike maksaa 

postimaksun 

VASTAUSLÄHETYS. 

Espoo  10  Lupa  14^ 

Tietotarvike  Oy P1 227 

02111  ESPOO 



teksti:  tuomo  Sajaniemi  Appl©works,  MacPaint,  MacWrite 

"OMPPUHUIPUT" 
KELPUUTETTIIN 

OPETUS-. 

Macintoshille 

Hiirikoneessa  tekstinkäsittelyä? 

Kirjoitetaanko  teksti  kuvaruudul- 
la näkyvällä  näppäimistöllä?  Että 

hiirellä  kohdistin  oikean  näppäi- 
men kohdalle  ja  sitten  painetaan 

nappia? 

Hornig, 
Commodore  128  Vihjeitä  ja  Vinkkejä 
Ensimmäinen  suomenkielinen  kirja  Commodore  128 
mikrotietokoneesta.  Kirja  antaa  nimensä  mukaisesti 
vihjeitä  ja  vinkkejä  Commodore  128  .n  ohjelmoinnin 

perustiedot  omaavalle  käyttäjälle.  Kirja  kertoo  laa- 
jasti C-128  grafiikasta  käy  lävitse  grafiikkakäskyt,  sel- 

vittää muistilohkot  ja  muistiosoitteet,  antaa  perustie- 
toja Z80  prosessorista.  Kirjan  loppuosassa  olevat  vih- 
jeet ja  vinkit  käsittele- 
vät laitteen  käyttöä  ̂    A   -     

sekä  C-128  että  C-64  <°>  AMERSOFT 
tilassa.  Ovh  179,-  

™VICIWWr 

KÄYTTÖÖN 

allituksen  listalta 

löytyvät  Applen  //c  ja 
Macintosh,  joiden 
sanotaan  olevan  mukana 

etupäässä  hyvien 
työkaluohjelmansa 
takia. 

■   Ensimmäinen  tutkimuksen 

kohteena  oleva  ohjelma  on  App- 
levvorks.  Se  on  //c:lle  ja  //e:lle 

tarkoitettu  integroitu  tekstinkäsit- 

tely-, tietokanta-  ja  taulukkolas- 
kentaohjelmisto. Ohjelmien  tie- 

dot ovat  siis  keskenään  vaihdet- 
tavia. 

Ohjelmat  ovat  hyvin  tyypilli- 
siä. Tietokantaan  syötetään  tieto- 

ja, ja  myöhemmin  niitä  voi  etsiä 
ja  siirtää  esimerkiksi  tekstinkäsit- telyyn. 

Tekstinkäsittely  sisältää  kai- 
ken tarpeellisen.  Ohjaus  tapah- 
tuu avoin  omena  -näppäintä  ja 

jotakin  muuta  painamalla. 
Taulukkolaskennalla  voidaan 

laskea  myös  "entä  jos"-periaat- 
teella.  Sarakkeisiin  tulevia  tieto- 

ja voi  laskea  14  funktion  avulla. 
Eri  sarakkeita  voi  käyttää  niissä 

muuttujien  tapaan. 

Käsikirjat  ovat  erinomaiset. 
Toinen  on  tarkoitettu  aivan  vasta- 

•alkajille,  toinen  on  hakuteos. 
Mukana  on  lisäksi  tukeva,  muo- 

vinen "lunttikortti",  jota  voi  pitää 

mikron  vierellä  ja  virkistää  muis- 
tia siitä.  Levyillä  on  itse  ohjel- 

mien lisäksi  myös  opetusohjel- 
mat. Niissä  tehdään  aidossa  ym- 

päristössä esimerkkitehtäviä. 
Kunkin  kurssin  lopussa  on  pieni 

tietokilpailu,  joka  tuntuu  nauret- 
tavalta. 

Hinta  on  1   680  markkaa,  suo- 

menkieliseksi päivitys  350  mark- 
kaa. 

MacWrite-teksturi 

Ei  sentään.  Kyllä  teksti  kirjoi- 

tetaan näppäimistöllä.  Hiirtä  käy- tetään valikkojen  vetämiseen  ja 
tekstikohdistimen  siirtelyyn. 

Koska  ohjausvälineitä  on  kak- 

si, hiiri  ja  näppäimistö,  on  koh- 
distimiakin kaksi.  Päistään  haa- 

roitettu  pystyviiva  on  eräänlainen 
merkkauskursori.  Sillä  voi  osoit- 

taa uuden  kirjoituspaikan  tai  mer- 
kitä lohkon,  jonka  voi  tuhota, 

siirtää,  kopioida  tai  muotoilla  uu- 
delleen. 

Kirjoitettaessa  tämä  kursori 

katoaa  häiritsemästä  kirjoittamis- 

ta, ja  pystyviivakursori  alkaa 
osoittaa  kirjoituspaikkaa.  Jos  kir- 

joittaja hipaisee  hiirtä,  ilmestyy 

merkkauskursori  takaisin  ruu- 
tuun. 

Merkkauskursorista  tulee  teks- 
ti-ikkunan ulkopuolella  vanha 

tuttu  nuolikursori,  jolla  voi  ve- 
dellä alas  valikoita  tai  liikutella 

ikkunoita. 
Etsinnät,  lohkotoiminnot  ja 

niin  edelleen  ovat  kuin  missä  ta- 
hansa teksturissa.  Tosin  ne  hae- 
taan etupäässä  alavedettävistä 

valikoista,  mutta  mahdollisuus 
oikomiseen  näppäimistöltäkin 

on. Rivinvälin  ja  marginaalien 

asetukset  saa  joko  valikosta  tai 
tekstissä  olevasta  viivaimesta, 

joka  on  nopeampaa.  Tasaus  voi 
olla  oikea  tai  vasen  reuna,  tekstin 

keskitys  tai  ei  mikään.  Rivivälit 

ovat  1,  1 1/2  ja  2.  Oikeanpuolei- sessa reunaesteessä  voidaan 

määritellä  "alku"  ja  "loppu”  (eli 
millä  välillä  rivin  loppu  saisi  olla) 

leet  varmasti  innoittajana  monis- 
sa muissa  sen  jälkeen  tehdyissä 

ohjelmissa.  Hiirellä  on  helppo 

piirtää  ja  kun  toiminnot  ovat  run- saat, innostui  meikäläinenkin 

(kuvaamataito  oli  viitosen  kiep- 

peillä) käyttämään  vähäisiä  taito- 

jaan. 

Piirtäminen  alkaa  vasemman 

reunan  symbolivalikosta.  Siitä 
valitaan  haluttu  toiminto,  ja  sitten 

vain  itseään  ilmaisemaan. 
Toimintoihin  kuuluu  piirtelyn 

(kynä,  sivellin,  spray)  ja  tuiki  tar- 

peellisen pyyhekumin  lisäksi  esi- 
merkiksi yhtenäiset  viivat,  neli- 

kulmio,  ympyrä/ellipsi  ja  kulmis- 
taan pyöristetty  nelikulmio,  ja  sa- mat tietysti  täytettynä. 

Samaisella  valikolla  on  toinen- 
kin ulottuvuus.  Tuplaklikki  ky- 
nän kohdalla  vie  zoomaukseen, 

pyyhekumi  taas  tyhjentää  ruu- 
dun, siveltimestä  pääsee  muutta- maan siveltimen  muotoa  ja  niin 

edelleen. 
Kauniita  lumihiutalekuvioita 

saa  peilaamalla  vaaka-,  pysty-  tai 
diagonaaliakselien  tai  näiden 

kaikkien  suhteen.  Helposti  nät- 

tiä. 
Erilaisia  rastereita,  täyttökuvi- 

oita  on  valmiina  38,  alkaen  mus- 

tasta päätyen  tiiliseinään  ja  paa- 
nukattoon.  Kuvioita  voi  muun- 

nella itse.  Nämä  ovat  käytössä 

myös  pensselillä  ja  suihkeella  su- 
tiessa. Kynään  voi  taas  valita  eri- 

laisia viivanpaksuuksia. 

Tarpeeseen  on  myös  viimeksi 
tehdyn  muutoksen  peruminen. 

Esimerkiksi  epäonnistuneen  täy- 

MacPaintilla  tehdystä  kuvasta  on  irrotettu  palanen  valmiina 

jatkokäsittelyyn. 

«   arkisto  Muokkaus  Etsintä  I 

li  ..dx,  1 

HBI  k 5   .i .   i   §   i .   1 7   i .   i   §   i .   1 9   i .   i 

El  ia 
□   6   riviä/tuuma 

Tekstiä MacWritellä...  Koke 

nimeltä MacWrite.  Joitakin  < 

I   Kirjasin  Tyyli 

l3  Sijoita  uiiuain 

suhteuttamattoman  tekstin  I- 

kirjasintyyppi  Couri erillä,  jok 

onnistuu. 

Kokeilemme  tekstinkäsittelyo 

Kätke  uiiuaimet 

Uusi  yläteksti Uusi  alateksti 

Näytä  yläteksti 
Näytä  alateksti 
Siuujen  numerointi... 

Sijoita  siuunuaihto Otsikkosiuu lyohjelmaa 
simerkiksi 

ainoastaan Tasaa  uasen  reuna  8€N  -|js  0|e  se 

Keskitä  3€M 
Tasaa  oikea  reuna  3€R 

Tasaa  reunat 

Käytä  uiiuainta  3§D  te.  Joitakin ominaisuuksia,  kuten  suhteuttamattoman  tekstin  kirjoitus 

puuttuu.  Niin,  ainoastaan  kirjasintyyppi  Courierillä,  joka  ei £ 
S 

Näkymä  MacWriten  työskentelytilasta.  Kuvassa  näkyy 

tekstin  lisäksi  viivain,  jolla  voi  muuttaa  rivivälejä,  tasauksia 

ja  marginaaleja,  sekä  Muotoilu-valikko. 

sekä  kappaleen  ensimmäisen  ri- vin sisennys. 

Puutteitakin   

on Ikävä  puute  on,  että  suhteuttama- 
tonta  tekstiä  saa  vain  Courier- 
merkistöllä,  joka  taas  muistuttaa 

paljolti  vanhalla  kirjoituskoneella 
hakattua  tekstiä. 

Tavalliseen  teksturiin  tottunut- 

ta kirjoittajaa  häiritsee  ainakin 
aluksi,  etteivät  kursorinäppäimet 
toimi.  Jos  hiukan  kauempana 

huomaa  virheen,  on  tekstiä  tu- 

hottava peruuttaessa  sinne  tai  sit- 
ten käytävä  hiiren  kimppuun,  jo- 

ka ei  ainakaan  alussa  ole  nopea- 
ta. 

MacWrite  ei  osaa  tavuttaa,  ei- 

kä se  myöskään  tunnista  tavuvii- 
vaa, vain  välilyönnin.  Niinpä  jos 

haluaa  tavuttamalla  tasata  oikean 
reunan,  tavuviivan  lisäksi  pitää 

sen  jälkeen  lyödä  vielä  välilyön- 

ti. Mukana  seuraava  käsikirja  on 

englanninkielinen  Mac  Write  si- 

sältyy Macin  hintaan. Piirrä   

MacPaint 

MacPaintin  oivallukset  ovat  ol- 

tön (reunat  vuotavat)  voi  perua. 

Kuten  myös  viivan  piirtämisen. Rajaa  ja   

käsittele 

Tietyn  alueen  rajaaminen  neli- 
kulmiolla  ja  otto  siirrettäväksi, 
kopioitavaksi,  tuhottavaksi,  pyö- 

rittely ja  peilaaminen  sekä  nega- 
tiiviseksi teko  ovat  myös  Mac- 

Paintissa.  Sen  lisäksi  on  lasso, 

jolla  voi  kuin  kynällä  rajata  tark- 
kaan epäsäännöllisen  muotoisen 

kuvion,  jonka  voi  sitten  siirtää, 
kopioida  tai  tuhota.  Lasso  ei  ota 
mukaan  taustaa. 

Jos  tarvitaan  tarkkaa  kohdista- 
mista, tulee  kohdistusapu  hätiin. 

Se  tekee  kohdistimen  liikkeestä 

"hyppivän",  mikä  taas  helpottaa 
esimerkiksi  kahdeksankulmion 

viivojen  kohdistamista. 

Tekstiäkin  voi  piirrokseen  lait- 
taa. Käytössä  ovat  MacWriten 

kirjasinlajit  ja  muodot.  Haitta- 
puoli on,  että  teksti  valtaa  koko 

fontin  kokoisen  alueen,  toisin  sa- 
noen teksti  pitää  tehdä  ensin  ja 

sitten  tausta. 

Käsikirja  on  englanninkieli- 
nen. MacPaint  kuuluu  Macin  hin- 

taan. 



ANTTI  INGERVO Tämä  ohjelma  sopii  sekä  C-64:lle  että  C-1 6:lle 

Eri  päivinä  se  antaa  erilaiset  "ennusteet”,  joita  ei 
kuitenkaan  pidä  ottaa  liian  tosissaan. 
Samana  päivänä  se  antaa  samalla  henkilölle 
saman  ennusteen,  ja  muistaa  myös,  onko  kyse 
miehestä  vai  naisesta. 
Listauksen  vasemmassa  laidassa  on 
tarkistussumma.  Tarkistussummaohjelma 
julkaistiin  viime  numerossa. 

HOROSKOOPPI 
P   ro9r  ani ;   horosk  ooP  P   i 

1 0   9osu.b  1 5 1 Ö   :   for  i   =820  to  875  :   read  a   •   P   ok  e   i   ..  a   :   next :   i 

f   c=8492  then  Poke  820.-96 

20  P   r   i   r»t :   P   r   int "   <doiAm6>P  a   i   naCsP  cXRETURNXsP  c>k  unCsP  c> 

o   1   etCsP  c>va  1   m   is.  " 

30  9et  af  M f   a.K>"  "then  30 
40  9et  3.*  -   if  a$Ochr$  <   1 3   >   then  40 

50  pri  nt "   Cc  1   ear ,   down  1 4>P a i   naCsP cXRETURN> " 

60  i   nP  u.t "   Chome  ,   sP  c>Sy  nty  ma  k   u.u.k  autes  i   CsP  c>  numero  i   n   "   .:  k   k 
si  '■  k   k   =k  k   X 

70  if  k   k   < 1   or  k k >12  then  50 

80  i   nP  u.t "   Sy  nty  rnap  a   i   vas  i   CsP  c>nu.mero  i   n   "   .:  P   v/S  •   P   v=P  v". 
90  if  P vC 1   then  50 

100  if  k k =2  and  PvC30  then  140 

110  i f   C k   k   =4  or  k   k   =6  or  k   k   =9  or  k   k   =   1 1 > and  P   vC3 1   then  1 4 
0 

120  i f   < k   k   =   1   or  k k =3  or  k k =5  or  k k =7  or  k k =8  or  kk  =   10  o 

r   kk=12>and  PvC32  then  140 

130  9oto  50 

1 40  P   r i nt " Cc l ear > "Pv " / " k   k   " CsP c>onk oCsP c>o i k   e i n?CsP c>C 

K>y l 1 a/CE> i " 
150  9et  af  •   if  afC>"  "then  150 

160  9et  af-if  a$="e"then  50 

170  if  a$0"kHthen  160 

180  te=820- if  kk  =   l   and  P vC28  then  P r int" Cr vs>0 1 et CsP c> 

k   aur  i   sCrvof f >   "   :   h=  1 
190  if  kk  =   l   and  Pv>19  then  Pr int" Crvs>0 1 e tCsP c> ves i m i e 

sCrvof  f   >"  '■  h=2 
200  if  kk =2  and  P vC20  then  Pr int “ Cr vs>0 1 etCsP c>ves i m i e 

sCrvof  f > " : h=2 
210  if  k k =2  and  Pv>19  then  Pr int "Taht imerkk isiCsPc>onC 

sP c>k a 1 at "   h=3 

220  if  k k =3  and  P vC2 1   then  Pr int "Taht imerkk is i CsP c>onC 

sP  c>k  a 1 a   t   w'h-3 
230  if  k k =3  and  P v>20  then  P ri nt "G 1 etCsP c>o i nas " : h=4 

240  f   f   k   k   =4  and  PvC20  then  Pr  int  "01etCsPc>oinas"  '•  h=4 

250  i f   k   k   =4  and  P   v> 1 9   then  Pri nt" 0 1 etCsP  c , r vs>hark  aCr v 

off>" • h=5 
260  if  k   k   =5  and  PvC21  then  Pr  int  "OletCsPc,  rvs>harkaCrv 

off>" • h=5 

270  if  k k =5  and  Pv>2©  then  Pr int "01etCrvs>kaksonenCrvo 

ff>" • h=6 

280  if  k k =6  and  P vC2 1   then  Pr int "Crvs>Ol etCsP c>kaksone 

nCrvof f > " : h=6 
29©  if  k k =6  and  Pv>20  then  Pr int" Crvs>Ol etCsP c>raPUCrv 

off>" -h=7 

300  i   f   k   k   =7  and  PvC23  then  Pr  int  "OI etCsP  c>r  aPu"  :   h=7 

310  if  kk =7  and  P v>22  then  Pr int "OI etCsP c> lei  Jona" : h=8 

320  if  kk  =8  and  P vC23  then  Pr i nt "01  etCsP c> lei. Jöria"  h=8 

330  if  k k =8  and  Pv>22  then  Pr int "01 etCsP c>neitsyt, aina 

k   i   nCsP  c>hor osk  ooP  i   ssa  "   '■  h =9 

340  if  k k =9  and  P vC23  then  Pr int "01 etCsP c>neitsy t, aina 

k i nCsP c>horosk ooP i ssa" *   h =9 
350  if  k k =9  and  Pv>22  then  Pr int "Crvs>0l etCsP c>vaakaCr 

voff>" : h= 1 0 

360  if:  kk=10  and  PvC24  then  Pr int "Crvs>0l etCsP c>vaakaC 

r vof f > " • h=10 

370  if  kk.  =   18  and  Pv>23  then  Pr  int  "01  etCsP  c>skorP  ioni  "   • 
h=l  1 

380  if  k   k   =   11  and  P   vC23  then  Pr int "01 etCsP c>skorP ioni " : 
h=l  1 

390  if  k   k   =   1 1   and  Pv >22  then  Pr int "01 etCsP c> Jousimies" : 
h=  1 2 

400  if  k   k   =   12  and  PvC.22  then  Pr  int"OletCsPc>  jousimies"  • 
h=  1 2 

410  if  k   k   =   1 2   and  Pv>21  then  Pr  int  "01  etCsP  c>k  au.r  is"h=l 

420  for  i = 1   to  1 000 : next  i :Pri nt " Ra i naCRETURN> " 

430  9et  a$  '•  i f   a$C>""then  430 
440  9et  af : i f   a$C>chr$< 13)then  440 

450  P   r i nt " Cc l ear , r i 9ht 1 2 , down9>P  a i naCsP c>CRETURN> " 

460  P   r   i   nt "   Chorne>  "   '•  i   nP  u.t "   flnnaCsP  c>tamaCsP  c>k  u.u.k  au.s  i   "   ;   nk 

X   ■   nk=nk."i  '•  if  nk>0  and  nkC13  then  480 

470  P   r   i   nt "   Vr  i   taCsP  c>u.u.de  1 1   een  "   :   9oto  450 

480  Pr int "Hyvä! ! ! " 

490  i   nP  u.t "   M   i   k   aCsP  c>P  a   i   vamaara  "   ;   nP  X   '•  nP  =nP  X 

495  p   r i nt " Cc l ear > " 

500  P   r i nt " G   nk  oCsP c>t anaanCsP c>tode 1 1 a CsP c> " nP " - " nk " CK> 
yli a/CE> i 

510  9et  af  if  af  O   "   "tETen  510 

520  9et  af : if  af =" e "then  470 

530  if  af O "k" then  520 

540  9et  af :   if  afO"  "then  540 

550  Pr int "Ccl ear>" : for  i = 1   to  1500  next  i 
560  if  riPCl  then  470 

570  if  n k =2  and  nP C30  then  610 
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580  if<nk  =   l   or  nk=3  or  nk=5  or  n k   =7  or  n k   =8  or  nk  =   18  o 
r   n k   =   12  >   and  nP  C32  then  610 

590  if<nk=4  or  nk.=6  or  nk=9  or  nk  =   1 1   > and  nP C3 1   then  61 
0 

600  9oto  470 

610  Print" Cc l ear  ^   down>K i r   j   o i taCsP c>n i me s i CsP c> i a CsP c>P 

a i naCsP c>CRETURN> " ' i nP  ut  n i f • 9osub  1 670 

620  P   r   int "   Cc  l   ear  >   V   i   e   l   a   CsP  c>y  k   s   i   CsP  c>t  i   etoCsP  c>P  u.u.ttu.u. ! 

^   MMM"  :x=len<nif> 

630  for  i=l  to  1000 : next  i 

k 40  P   r   i   nt "   Cr  i   9ht4  .•  down3>Su.k  u.P  u.o  l   i   VCsP  c>cH_>a  i   vien/cM.>  i   es 

650  9et  af  :   if'  af  O"  "then  650 

660  9et  af  it  af =" n" then  If ="mies" : 9oto  690 

670  if  af="m"then  If  =" nainen"  '■  9oto  690 
6 o y   9o to  660 

690  Pri  nt "   P   a   i   naCsP  c>CRE£TURN>  " 

700  9et  af  if  af  O"  "then  700 
7 1 0   9   e   t   a   f   s   y   s   t   e   m   •   i   f   a   f   C   >   c:  ki  r   f   1 3   >   t   Et  e   n   7 1 0 

720  P   r   i   nt "   Cc l   ear >   J osCsP  c>ha  l   u.atCsP  c>P  r   i   ntter  i   1   1   e   ̂   P   a.  i   na 

CP> j muutenCsP c2>CRETURN> " 
730  9et  af  :   if  af  O" "   tE-.en  730 
740  9et  af-if  af="P "then  780 
750  if  a$C>chrf < 1 3 > then  740 

760  P   r i nt " Cc l ear> " : 9oto  790 

770  n   i   f =n  i   f +cETrf  d   >   '•  next  •   d=asc  <   l   ef  tf  n   i   f   ^   1   >   >   •   d=d  or  1 2 
8 

780  op  en  1 ..  4 , 7   :   cmd  1 

790  P   r i nt " Cc l ear >Hor osk ooP P i CsP c> " nP " - " nk 

800  if  nk=kk  and  Pv=nP  tE"ien  Pr  int  "Onni  tte  l   utCsP  c>sy  nty 

maPai  vanCsPc>  Johdosta  !   !   !   "   '■  9oto  840 
8 1 0   i f   nk  =k  k   and  nP CP  v   then  P r i nt " Sy  nty  maP  a i vas i CsP c> l 

a.ETestyy  "   :   9oto  840 

820  i   f   P   vC5  and  nk  + 1   -k  k   tE“ien  P   r“  i   nt "   Merk  k   i   P   a   i   vas  i   CsP  c> l 

aETestyy  !   " 830  if  nk  =   12  and  kk  =   l   and  PvC5  tEien  Pr  int  "synty  maPai  va 

s   i   CsP  c>  l   aETesty  y   " 
840  q=nk +k k +nP • z=l  +   q- 1 0* i nt C 4/ 1 8   > 

850  Print  nif " ! " 860  on  z   9 o sub  4270,1170,1188,1190.1200,1210,1220,1230 

,1240,1250 

870  w=kk+nP+E-i 888  if  w=4  or  w=22  or  w=32  or  w=42  or.  w= 1 5   or  w=25  or 

w=35  or  w=45  or  w=58  then  9 osu. to  1290 

890  if  w=4S  or  w=3  or  w=6  or  w=5 1   or  w=55  the‘n  9osub  1 

328 
980  if  w=8  or  w= 18  or  w=4  or  w=38  or  w=48  or  w=ll  or  w 

=21  or  w=3 1   tETen  9osub  1310 

918  if  w=  12  or  w=28  or  w=32  or  w=19  or  w=54  then  9osu.b 

1300 

920  if  w=5  or  w=42  or  w=13  or  w=24  or  w=46  or  w= 1 4   the 

n   9osu.b  1 330 

930  if  w=52  or  w=29  or  w=33  tETen  9osu.b  1348 

948  if  w=41  or  w=23  or  w=53  or  w=43  or  w=34  or  w=44  or 

w   =   1 0   then  9osu.b  1350 

958  if  w=9  or  w=7  or  w=58  or  w=39  or  w=49  tETen  9osu.b  1 

368 
968  if  w= 1 7   or  w=27  or  w=37  or  w=47  or  w=28  or  w=38  or 

w=48  or  w=45  tE”ien  9osu.b  1378 

978  if  w=16  or  w=26  or  w=36  tETen  9osu.b  1380 

988  e=E'i+nP+x 
998 if  e=l  or  e=4 1 or  e =51  or  e =6  or  e =16 

or 

e =26 

or  e 
=36  tE"ien  9osu.b 1 398 

1000 
if  e=46  or  e=5 6   or  e =2  or  e =5 2   or  e =9 

or 

e=19 

tETen 

9osu.b  1400 

1010 if  e =59  or  e =3 or  e =4  or  e =60  or  e =58 or 

e=48 

or  e 
=38  tE'»en  9osu.b  1410 

1020  if  e =30  or  e=  1 3   or  e =53  or  e =7  or  e=  1 7   or  e =27  tETe 
n   9osu.b  1420 

1   030 
if  e =8  or  e =58  tETen  9osu.b  1430 

1040 
if  e =24 

or  e =34  or e =44  or  e =5 4   or 

e=  1 5 

or 

e =5  or 

e =25  or 

e =35  then  ■ 
9o sub  1448 

1050 
if  e=45 

or  e =55  or e >60  then  9 osu. Et 
1 448 

1060 
if  e=l 1 

or  e =21  or e =31  or  e =23  or 

e =33 or 
e =4 3   or 

e =49  or  e   =   1 2   tETen 9   osu.  E j   1 458 
1070 

it'  e =22 
or  e— 32  or e =42  then  9osu.b 1450 

1080 

if  e =2 9 
or  e =39  or e=10  or  e =37  or 

e=47 

or 

e =57  or 

e=18  or e=28  tETen 
9osub  1468 

1090 
if  e=28 

or  e =40  or 0=14  t   f-,  e   Tl  9   o   s   n   b 1468 

1 1 80  c=e+  q : z= 1 +c- 1 8* i nt < c/ 1 0 > 

1 1 1 8   on  z   9 o sub  161 8 , 1 470 , 1 488 , 1 498 , 1 538 , 1 548 , 1 550 , 1 570 

, 1588, 1590 

1 1 28  P   “-=s  qr  Et  >   +np  T3# nk  /x+k  k   P   r   i   nt "   Unnennu.mer os  i   CsP  c>onC 

sP  c>  "   P 
1130  c 1 os e   1 

1148  9et  af :   if  afO"  "then  1140 
1 1 50  9et  af  :   i   f   a$ Ochrf  <   1 3   >   then  1 1 58 
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e   k 
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bb 

1168 

1170 

1180 

1190 

1200 

1210 

1220 

1230 

1 240 

1250 

1260 

1270 

1280 

1290 

1 300 

1310 

1 320 

1 330 

1 340 

1350 

1 360 

1 370 

1 380 

1390 

1400 

1410 

1420 

1430 

1 440 

1450 

1 460 

1470 

1480 

1490 

1500 

1510 

1520 

1 530 

1540 

1550 

1560 

1570 

1580 

1590 

1600 

1610 

1620 

1630 

1 640 

1650 

1 660 

1670 

1680 

1690 

1 700 

1710 

1720 

1 730 

1740 

1750 

ru.r» 

Pri  nt " S i   nu.  1 1   a<sP c>onCsF* c>y  lei sest i   "   Pri  nt  " ottaenCs 

P   c>hy  va<sP  c>k  aus i " : return 

P   r   i   nt- "   Onn  i   CsP  c>e  i   CsP  c>o  1   e   CsP  c>k  anssas  i   <sP  c> tanaan  " 
:   retu.rn 

P   r   i   nt "   OdottarnatontaCsP  c>r ahanmenoa  "   p   r   i   nt "   tu.  1   evä  i   s 

u.  u.  d   e   s   s   a.  C   s   P   c   >   !   "   :   retu.rn 

P   r i nt " OdottarnatontaCsP c>rahantu 1 oa " : Pri nt " Onn i CsP  c 

>onCsP  c>P  ulo  1   e   1 1   as  i   "   •   retur n 

P   r i nt " Va i k   k aCsP c>o 1 etCsP c>arty i sa ., "   Pri nt " o 1 e   CsP c> 

ihmisiksi  !   "   retu.rn 

P   r   i   nt  "El  atCsP  c>vars  i   nCsP  c”>tasa  i   staCsP  c>a  i   k   aa  "   :   retu. rn 

P   r   i   nt "   0 1   etCsP  cl>  ..i  u.oru.  ..»  enCsP  c>a  i   heena.CsP  cl>sy  y   st  a   k   i   n   " 
:   retu.rn 

P r i nt " Tahto i s i tCsP c>P  o i sCsP  c>t avanoma i s i staCsP c>y m 
p   y   r   o   i   s   t   a   "   •   r   e   t   u.  r   n 

P   r i nt " Vr i ty k   ses i CsP  c>saadaCsP c> i ota i nCsP c>a i k   aan " 

Pri  nt "   P   a   1   i   astu.u.CsP  c>P  e   1   k   ak  s   i   CsP  c>a  i   a   nhu.k  ak  s   i   „   "   ;   r et 
urn 

P   r i nt " to i m i tCsP c>a i at te 1 emät tomast i CsP c> i aCsP c>se C 

sPc>kos-" 
P r i nt " tautuuCsP c>my  ohemm i nCsP c> i k avast i " : retur n 

P   r   i   nt "   T u.nnetCsP  c>  i   tses  i   CsP  c>P  i   r   teak  s   i   .   s   i   taP  a   i   ts  i   "   : 
retu.rn 

P   r   i   nt "   T ervey  tes  i   CsP  c>hor  u.u.  osilla  "   •   retu.rn 

P   r •   i   nt "   O   l   etCsP  c>ras  i   ttu.nu. tCsP  c>  i   aCsP  c>ha  1   uton  •   va  i   k   k 
a"  •   retu.rn 

P   r   i   nt  "01  etCsP  c>k  ok  o   l   a   i   1 1   aCsP  c>  1.  oP  us  s   a.  j   k   osk  a   "   •   retur 
n 

P   r   i   nt "   v   i   i   k   osta  CsP  c>tu.  1   e   e   CsP  c>mer  k   ittava  .»silla"  ret 
urn 

P   r   i   nt "   e   1.  armas  i   CsP  c>  "   1 5   "   CsP  c>  i   1   rnaantu.u. ..  k   u.n  "   :   retu.rn 

P   r i nt " o 1 etCsP  c>hermostunut • sy y nCsP c>t i edatk i nCsP  c> 

i   tse"  :   retu.rn 

p   r   i   nt "   s   i   nu.  1 1   a   CsP  c>onCsP  c>ty  1   saa ..  va  i   k   k   a   "   *•  retu.rn 

p   r i nt " m i e 1 i a 1 as i CsP c>k ohentuuCsP c>s i 1 1 a " : retur  n 

p   r   i   nt "   o   1   etCsP c>masentunutCsP c>nmutta  “   :   retu.r n 

P r   i   nt "   vaa  1   eaCsP c> "   1   f   :•  " CsP c>va  i   k u.ttaa.CsP c>e  1   armaas  i   - 
"   :   retu.rn 

p   r   i   nt "   tu.mmaCsP  c>  "   1   f   ;   "   CsP  c>va  i   k.  uttaaCsP  c>k  ohta  1   oos  i "   :   retu.rn 

p   r   i   nt "   r   i   st  i   ver  i   nenCsP  c>  "   1   f .:  "   CsP  c>k  a   tse  1   eeCsP  c>s  i   nu 

a"  :   Pr  int"k  i   innostuneesti  "   :   retu.rn 

P   r   i   nt "   P   unatu.k  k   a   i   nenCsP  c>  "   1 f- "   CsP  c>onCsP  c>  1   ahe  1 1   a   "   : 

p   r   i   nt  "sy  da  n   t   as  i   "   :   retu.rn 

p   r   i   nt ;   "   t   i   es  i   tk  o ..  ettaCsP  c>s  i   nuaCsP  c>tark  k   a   i   1 1   aan  "   :   r 
et  urn 

P   r   i   nt "   k   u.k  aanCsP  c>e  i   CsP  c>v  i   1   k   a   i   sek  aanCsP  c>s  i   nuunCsP 

c>Pain!  !   !   "   retu.rn 

P   r   i   nt"  k   u.k  aanCsP  cl>e  i   CsP  c^noteeraaCsP  cl>s  i   nu.a.CsP  cl>tan 
aan"  •   retu.rn 

P   r   i   nt  1   f   "   ..  i   ostaCsP  c>o  1   etCsP  c>k  i   i   nnostunut "   P   r   i   nt "   e 

i   CsP  c>tu.n  nu.CsP  c>hu.omaavanCsP  c>s  i   nua  -   "   :   retu.rn 

p   r   i   nt "   Varo-CsP c>sano  i as  i   •   ty oe  1   amassaCsP c>va  i   k   eu.k  s   i   a 
"   =   retu.rn  - 

P   r   i   nt "   Mahdo  lii  nenCsP  c>romanss  i   CsP  c>edessa.P  a   i   n   "   :   ret 
urn 

p   r   i   n   t ' 1 H   a   1   u.  a   t   C   s   P   c   >   m   a   t   k   u.  s   t   a   a   C   s   P   c   >   i   a   C   s   P   c   >   s   i   i   he  n   C   s   P   c   >   t 
u.  I   eeCsP  c> mahdo  1   -   " 

Pri  nt  "li  su.usCsP  c>tassaCsP  c>k uussa  "   :   return 
read  a^b  if  aC>0  then  for  i   =   l   to  a   :   Print  chr f   < b > .;  : 

next : c=a+b+c : 9oto  15 1 0 
retu.rn 

F*  r   i   nt "   Va.ro  CsP  c_>  lii  k   ennettä  .*  vo  i   tCsP  cl>  J   outua  "   :   P   r   i   nt " 
onnettomuuteen"  :   retu.rn 

P   r i nt " Mustasuk k a i nenCsP c>eP  ai  1 y   s i CsP c>oso i ttautuu " 
:   F*  r   i   nt "   turhak s   i   "   :   retu.rn 
PrinfVi  i   n i   a ,   k y   ntt  1 1   anva  1   oaCsP c>  j aCsP c>romant  i   ikka 

a" 

p   r   i   nt  "ti  edossaCsP  c>  1   ah  i   tu.  1   evä  i   suu.  des  sa  "   •   return 

p   r   i   nt "   VaroCsP  c>uhk  aP  e   l   e   i   aCsP  c>  i   aCsP  c>r  i   sk  e   i   a ..  vo  i   tC 
sP  c> menettää " ;   : P   r i nt " P   a 1 i on " : return 

F*  r   i   nt  "Rl  a   CsP  c>  lei  k   i   CsP  c>  tu.  lei  la,  ti  e   dat  ,   m   i   ssa.CsP  c>a 
siassa  !   !   "   :   retu.rn 

P   r   i   nt  "Rl  a   CsP  c>P  e   i   tte  1   eCsP  c>tu.nte  i   tas  i   ..  seCsP  c>va  i   nC 
sP  c>P ahentaa " ; 

P   r   i   nt "   i   a   CsP  c>nton  i   mu.  t   k   a   i   staaCsP  c>as  i   o   i   ta  "   :   return 
F'  r   i   nt "   T   o   imi  <_sF*  c>ny  tCsF*  cl>a  1   ak  a   CsP  cl>  i   ata.CsP  c3as  i   o   i   ta 
C   s   P   c   >   s   a   1 1   u   m   a   n   "   -Print"  v   a   r   a   an!  "   :   r   e   t   u.  r   n 
data  1, 147, 1, 14, 1,8, 11,32, 1, 176, 15,96, 1, 174, 1, 13, 1 

1,32, 1, 125, 15,32, 1, 125, 1 

data  13,  1 1 , 32,  1 ,   125,2, 32,  1 ,   104,  1.-111,1,  114,  1,111,1 

,115,1,107,2,111,2,112,1 

data  105,2,32, 1, 125, 1, 13, 11,32, 1, 125, 15,32, 1, 125, 1 

, 13, 11,32, 1, 125,6,32, 1,40 

data  1,67, 1,41,6,32, 1, 125, 1, 13, 11,32, 1, 125, 15,32, 1 

, 125, 1, 13, 11,32, 1, 125, 1 

data  32, 1 , 97, 1 , 78, 2, 84, 1 , 73, 1 , 32, 1 , 105, 1 , 78, 1,71,1 

, 69, 1 , 82, 1 , 86, 1 , 79, 1 , 32 

a$=n  i   T   :   n   i   $=  "   "   :   for  J   =   1   to  1   en  <   af-  >   :   d=asc  < m   i   d$  <   af ,   ,i ,   1 
> > : d=d  and  1 27 

n   i   f =n  i   f   4-chr  f   <   d   >   :   next  d=asc  <   1   ett  f   <   n   i   f ,   1   >   >   :   d=d  or  1 2 
0 

n   i   $=chr  $   <   d   >   +r  i   QhtJ1  <   n   i   $ ..  1   e   n <   n   i   #   >   —   1   >   :   r   et  u.r  n 

dat  a   1 ,   1 25 ..  1 ,   1 3 ,   1 1   ̂   32 ,   1 ..  1   £5 ,   7 ..  32 .   1 , 38 ,   7 ,   32 .   1   /   1 25 ..  1 
j   1 8   j   11/  82  /   1   /   1 25  /   4   /   32  /   1   .»  yfc> 

data  5/  178/  1 ..  174.4/32,.  1   /   125/  1/13/11 ..  32,.  1   /   125/5..  32.. 
1   /   125/  1..  173/  1   /   189 

data  1/  171..  1,  189/  1/  125/4/32/  1/  125..  1..  13..  11/32,  1 ,   125 
.*  15,82/  1   /   1 25  /   1   ,   13/  11/32.*  1 

data  173, 15,96, 1 , 1 89 ,0,0, 160,0, 185, 79 , 3 , 248 , 7 ,32,2 
1 0 , 255 , 200 , 208 , 245 ,   64 

data  169,3, 141,24,3, 169,65, 141,25,3,76,76,3,  147,  10 
2,85,67,75, 73, 78 

data  71,32,67,79, 80 , 89 ,82,73,71,72, 84 , 32 , 79 , 70 , 70 , 
69 ,73 , 68 , 69 , 82 , 33 , 0 

kerhosivut  •   kerhosivut  •   kerhosivut  •   kerhosivut  •   ke 

ANTIC 

JA 
DISPLAY 
USf 

■   Kaikissa  Atarin  8-bittisissä 

tietokoneissa  on  keskusyksi- 
kön lisäksi  kolme  apupiiriä: 

ANTIC,  CTIA/GTIA  ja  P0- 

KEY.  Tämä  juttu  kertoo  AN- 
TlCin  käytöstä. 

ANTIC  on  Atarin  kehittä- 

mä mikroprosessori  kuvaruu- dun hallintaan.  Sillä  on  omat 

TAULUKKO  1. 
BITTI  NRO.  7   6   5   4   3   21  0 

KÄSKY 
7   DL: n   keskeytys  (interrupt) 

lippu 

6   Lataa  muistiin  kaksi  seuraavaa tavua 

5   Vyörytys  pystysuunnassa 
4   Vyörytys  vaakasuorassa 
3-0  Piirrettävän  rivin  grafiikkatila 

TAULUKKO  2. 

ANTICin BASICiin Värien 
Merkkien 

Grafiikka- Grafiikka- 

määrä  ko. 
(kirjainten) 

tila 
tila 

tilassa koko 

2 0 2 
8*8 

3 - 2 

8*10 

4 - 4 8*8 
5 - 4 

8*16 

6 1 5 

16*8 

7 2 5 16*16 
8 3 4 8*8 
9 4 2 

4*4 

10 

5 4 4*4 11 

6 2 2*2 
12 - 2 

2*1 

13 

7 4 2*2 
14 

- 4 

2*1 

15 

8 2 

1*1 

ATARkKlUB! 

Atomitta  5   0 

00370  HELSINKI 

Atari-klubi  on  kaikkien  ataristien  oma 

käyttäjäkerho.  Klubin  tarkoituksena 

on  palvella  ja  tukea  Atari-käyttäjiä 

sekä  innostaa  heitä  viihtymään  Ata- 
rinsa  parissa. 

Klubi  on  maahantuojasta  riippuma- 

ton. 

Vuoden  1986  jäsenmaksut  ovat: 
ilman  PRINTTIÄ  50  mk 

PRINTTI-lehden  vuosikerran  kanssa 
100  mk 

Molemmissa  tapauksissa  mahdolli- 
nen VAX!:n  käyttöoikeus  sovittava 

PRINTTI-lehden  kanssa  erikseen. 

Kerhoon  voi  liittyä  helpoimmin  soit- tamalla Päivi  Lappalaiselle,  p.  (90) 

562  6144.  Hän  postittaa  Sinulle 

pankkisiirron,  jolla  voit  maksaa  jä- 
senmaksusi. Merkitse  kaikkiin  lipuk- 

keisiin nimesi,  osoitteesi,  ikäsi  ja 

tietokoneen  malli. 

Toimihenkilöt  v.  1986 

Puheenjohtaja  Mika  Hänninen 

Sihteeri  ja 

kirjanpitäjä  Päivi  Lappalainen 

Yhteyshenkilöt  Mikko  Pulli Jari  Lehto 

Marko  Voutilainen 

(520  ST) 
Taneli  Harju 

Petri  Pohjankoski 

(Turku) 
Petteri  Tiilola 

(Tampere) 

käskyt  ja  ohjelma  (ns.  DIS- 
PLAY LIST).  ANTICin  teh- 

tävänä on  piirtää  kuvaruutu  50 
kertaa  sekunnissa.  ANTICin 

avulla  voidaan  myös  sekoittaa 

erilaisia  grafiikkatiloja.  Tähän 

käytetään  ANTICin  ohjel- 

OHJELMA  1 

10  DL=PEEK(560)+256*PEEK(561) :REM  DL:N  ALKU 

20  FOR  R=DL  TO  DL+31:REM  KYSEISEN  DL:N  PITUUS  ON  32  TAVUA 

30  PRINT  R,DL:NEXT  R:  REM  TULOSTAA  MUISTIPAIKAN  JA  KYSEISEN  DL 

KÄSKYN 

OHJELMA  2 

5   REM  ANTIC  DATAT 

10  DATA  112,112,112,66,64,156 

20  DATA  3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,15 

30  DATA  65,32,156 

50  POKE  559,0: REM  ANTIC  POIS  PAALTA 

60  FOR  R=39968  TO  39999: REM  TALLE  MUISTIALUEELLE  SIJOITETAAN  UUSI  DISPLAY  LIST 

70  READ  A: REM  LUETAAN  KÄSKY  DATA-LAUSEESTA 

80  POKE  R,A:REM  ASETETAAN  KÄSKY  MUISTIIN 

90  NEXT  R 

10C  POKE  560,32:P0KE  561, 156: REM  ASETETAAN  DISPLAY  LISTIN  UUSI  ALKUOSOITE  (32+1 

110  POKE  559, 34: REM  ANTIC  TAKAISIN  PÄÄLLE 
130  LIST 

LEVYKKEEN  FORMATl 

•   Spectravideo-klubi  r.y.  on  maa- 
hantuojan tukema  käyttäjäklubi,  jos- 

sa on  tällä  hetkellä  yli  1600  jäsentä. 

Klubi  julkaisee  jäsenpalstaa 

PRINTTI-lehdessä,  4   omaa  jäsenleh- 

teä/vuosi  ja  kaksi  jäsenkasettia/dis- 
kettiä  vuodessa. 

Klubilla  on  myös  PD-kirjasto,  josta 

jäsenet  voivat  tilata  ohjelmia.  Toimi 

näin:  Lähetät  tyhjän  formatoidun  dis- 
ketin klubilta  ja  kerrot  mitä  haluat 

sekä  mille  formaatille.  Huom!  MUIS^ 

TA  PALAUTUSKUORI  RIITTÄVIN  PöS^ 

TIMERKEIN.  Klubimme  ei  välitä  kau- 

pallisia ohjelmia. 

Jäsenmaksu  vuodelta  -86  on  150 - 
ja  sisältää  Printin  tilauksen,  omat 

jäsenlehdet  ja  2   jäsenkasettia/disket- 
tiä.  Uudet  jäsenet  voivat  tilata  viime- 

vuotiset jäsenohjeimat  lähettämällä 

tyhjän  kasetin/disketin  ja  palautus- 
kuoren. 

Jäseneksi  voi  liittyä  joko  lähettä- 

mällä nimensä  ja  osoitteensa  klubil- 
le tai  maksamalla  klubin  tilille  150,- 

ja  merkitsemällä  tilillepanokorttiin 

oman  nimensä,  osoitteensa,  puhelin- 
numeronsa ja  laitetiedot. 

Klubin  tili:  PSP-4463  30-0 

Spectravideo-klubi  r.y. 
Alkutie  37,  00660  Helsinki 

SVI  318/328  -   palvelunumero  90- 
7556  025,  Ari  Korhonen. 

vpj.  Seppo  Tossavainen,  90-698  7681 

Pohjoisen  palvelunumero  981- 561  190/Jukka  Holopainen,  arkisin 

klo  17-20.30. 

Elektroninen  viestinväiitysjärjes- 
telmä  90-754  1775. 

SVI  328-palvelu:  Ari  Korhonen,  90- 
755  6025. 
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TAULUKKO  3. 

ANTICin BASICiin 
Merkkejä 

Rivejä 

Grafiikka- Grafiikka- 
rivillä 

näytössä 
tila tila 

2 0 40 
24 3 - 40 
19 

4 - 
40 

24 5 - 
40 

12 

6 1 20 24 

7 2 20 12 

8 3 
40 

24 9 4 
80 

48 

10 5 
80 

48 

11 6 160 96 

12 - 160 192 

13 7 160 96 

14 - 160 192 

15 8 320 
192 

maa.  DISPLAY  LISTiä. 

Normaalin  TV-kuvan  piirto 
alkaa  vasemmasta  alakulmas- 

ta. Sieltä  ns.  elektronisuihku 

pyyhkäisee  oikeaan  reunaan. 

Rivin  piirrettyään  elektroni- 

suihku  siirtyy  seuraavalle  ri- 
ville jne.  Kun  elektronisuihku 

saapuu  oikeaan  alakulmaan, 

se  aloittaa  taas  alusta.  Myös 

ANTIC  piirtää  kuvat  riveinä. 
Aina  uuden  rivin  alussa  AN- 

TIC hakee  tietoa  kuvaruudun 

piirrosta  DL:stä.  Tästä  tiedos- 
ta käy  ilmi  mm.  piirrettävän 

rivin  grafiikkatila  (14  eri  mah- 

dollisuutta) ja  muistialue,  jol- 
ta rivi  luetaan.  Ohjelma  1 

näyttää  GRAPHICS  0:n  DL:n 

Jos  koneesi  on  normaaliti- 

lassa, kuvaruudulle  pitäisi  tu- 
lostua luvut  39968 :sta  39999 

joiden  perässä  on  numerot 
112,  112,  112,66,64,  156,2, 

2,  2...  (23*2),  65,  32,  156. 
Tämä  on  ohjelma  ANTICil- 

le.  Se  kertoo,  että  kolme  ylin- 

tä riviä  ovat  tyhjää  (katso  tau- 
lukko 1).  66  on  kaksiosainen 

ohje:  luku  64  neuvoo  ANTI- 
Cia  lukemaan  kuvaruittumuis- 
tin  alun  kahdesta  seuraavasta 

luvusta,  luku  2   tarkoittaa  ky- 
seisen rivin  grafiikkatilaa 

(64+2=66,  ks.  taulukko  2, 

ANTICin  grafiikkatila).  Ku- 
varuutumuisti  ilmoitetaan 

kahdessa  eri  tavussa  (tässä  ta- 

pauksessa 

64+156*256=40000). 
23  kakkosta  kertovat  kah- 

denkymmenenkolmen  seu- 
raavan  rivin  grafiikkatilan.  65 

on  taas  kaksiosainen  ohje:  lu- 
ku 1   käskee  ANTICia  odotta- 

maan kuvaruudun  piirron  lop- 

puun. Luku  64  taas  on  hyppy- 

käsky  kahden  seuraavan  ta- 

vun osoittamaan  muistipaik- 

kaan. 32  ja  156  ovat  hyppy- 

osoite  (32+156*256= 
39968).  Hyppy  suoritetaan 
siis  DL:n  alkuun. 

Valitse   

oikein 

Tehdessäsi  omia  DL:iä  pitää 

ensin  valita  oikea  perusgra- 

fiikkatila,  johon  sitten  teet  ha- 
luamasi muutokset.  Pitää 

myös  ottaa  huomioon,  että  eri 

grafiikkatiloissa  on  eri  rivin- 

pituudet. Jos  esim.  GRAP- 
HICS 0:aan  (40  merkkiä  rivil- 

lä) sekoittaa  ANTIC  7:ää  (10 

merkkiä  rivillä)  käyttöjärjes- 

telmä piirtää  seuraavan  rivin 

väärästä  paikasta,  jolloin  ko. 

rivin  alla  sijaitsevat  rivit  alka- 
vat väärästä  paikasta. 

Tästä  pieni  esimerkki: 
GRAPHICS  0:POKE  39980, 

7:REM  SEKOITTAA 

GRAPHICS  0: AA  JA  ANTIC 
7:ÄÄ 

Huomaat  varmasti,  että  oi- 

kean perusgrafiikkatilan  käyt- 
täminen on  välttämätöntä. 

Ratkaisu  tähän  ongelmaan  on 

se,  että  laitat  esim.  40-merk- 

kiseen  näyttöön  kaksi  20  mer- 
kin riviä  peräkkäin  (tai  neljä 

10  merkin).  Näet  grafiikkati- 

lojen rivien  pituuden  ja  mää- 
rän taulukosta  3 . 

Tehdessäsi  omaa  DL:ää  si- 

nun pitää  myös  valita  oikea 

perusgrafiikkatila,  koska 
1   esim.  GRAPHICS  0:aan  mah- 

tuu vain  24  riviä  GRAPHICS 

8 : aa  ( 1/8  näytöstä  käytössä). 

Muita  PL: n   

ominaisuuksia 

DL:llä  voi  tehdä  monia  muita- 

kin asioita,  esim.  värien  lisää- 

misen näyttöön.  Tämä  tapah- 
tuu DL  Interruptin  avulla. 

Myös  portaaton  vyörytys 

pysty-  ja  sivusuunnassa  kuu- 
luu DL: n   käyttömahdollisuuk- 

siin. Niiden  käyttöön  pereh- 

dymme myöhemmissä  nume- 
roissa. 

Tämä  esimerkkiohjelma  laittaa  kuvaruudulle  kaikki  ANTI- 
Cin 1 4   grafiikkatilaa  ja  listaa  ohjelman  vastapiirretylle 

kuvaruudulle.  Voit  myös  kokeilla  kirjoittamista  eri  riveillä. 

DISPLAY  LISTin  saa  normaaliksi  painamalla  SYSTEM  RE- 
SETiä  tai  kirjoittamalla  GRAPHICS  O   [RETURN]. 

IINTI  CP/M:ssä 
■   FORMAT,  COM  on  ohjelma, 

jolla  levykkeet  alustetaan.  Alus- 
taminen on  välttämätön  toimen- 

pide, jotta  levykkeelle  voitaisiin 
tallentaa  tietoa.  Alustaminen  le- 

vylle tehdään  kutsumalla  komen- 
totasolta (A>)  ohjelma  FOR- 

MAT kirjoittamalla  sen  nimi  IL- 
MAN .COM  loppuosaa  ja  paina- 

malla ENTER  seuraavasti: 
A>  format  <enter> 

Kone  kysyy  asemaa,  jossa 

alustettava  levyke  on.  Tässä  vai- 
heessa TULEE  ottaa  levyk- 

(ke)e(t)  pois  asemasta/asemista 

ja  asettaa  alustettavaksi  tarkoitet- 
tu levy  asemaan.  Sitten  vain  nä- 

päytetään levyaseman  tunnuskir- 
jainta eli  A/B,  painetaan  ENTER 

ja  alustaminen  alkaa.  X’ Press 
alustaa  levykkeelle  80  uraa,  jo- 

ten tekstien  formatting/verifying 

perässä  pyörivät  luvut  0-79.  For- 
matointi EI  ole  koskaan  sama 

kuin  sysgenointi.  Formatointi  EI 
siis  siirrä  levylle  systeemiuria, 

joten  systeemiurien  siirto  on  teh- 
tävä erikseen.  Sysgenointi  on  hy- 

vä tehdä  joka  levylle  heti  forma- 
toinnin jälkeen. 

Memotech 
HELPPOKÄYTTÖINEN 
KÄYTTÄJÄLIITYNTÄ 
MEMOTECHIIN 
■   Tämä  ohjelma  ei  ole  vielä 

graafinen  käyttäjäliityntä, 

mutta  mitään  estettä  myös 

sellaisen  ohjelmoimiseen  ei 

ole.  Ohjelman  ideana  on  ku- 
varuudulle tulostetun  levyke- 

hakemiston  lukeminen  basic- 

ohjelmalla. 
Haluttu  ohjelma  valitaan 

kuvaruudulta  joko  kursorinäp- 
päimillä  tai  joystickillä  ja  sen 

jälkeen  ohjelma  lukee  SPK$- 
funktiolla  halutun  ohjelman 

nimen  ja  lataa  sen  sisään. 
Jotta  NDIR:stä  saisi  täyden 

hyödyn,  pitäisi  kaikkien  le- vykkeellä olevien  ohjelmien 

lähteä  automaattisesti  käyn- 

tiin latauksen  jälkeen.  Lisäksi 

olisi  hyvä,  jos  jokaiseen 

omaan  ohjelmaasi  lisättäisiin 

STOPin  ‘   tilalle  LOAD ”NDIR”.  Näin  ei  tarvitsisi  itse 

ajaa  NDIR-ohjelmaa  kuin 
kerran,  lopusta  huolehti vatkin 
kaikki  levykkeen  ohjelmat 

sulassa  sovussa. 

Memotech-klubi  on  maahantuojan  tu- 
kema käyttäjäkerho,  jonka  toiminnan 

selkärankana  ovat  alueelliset  yhtei- 
söt. Valtakunnalliset  ja  alueelliset 

yhdysmiehet  ovat  seuraavat. 
VALTAKUNNALLINEN  PUHEENJOH- 

TAJA: Werner  Cappel,  Puistokaan  17 

B   16,  00200  Helsinki,  puh.  90- 

672  977  (kotiin)  ja  90-651  122/221 

(työhön). 
HELSINKI:  Kalevi  Einola,  Taiontie 

2,  00300  Helsinki,  90-581  877  (ko- 

tiin). 

TAMPERE:  James  Lee,  Ryynikäntie 

20,  37500  Lempäälä,  931-750  233 
(kotiin)  ja  931-480  500  (työhön). 

TURKU:  Vesa  Strandell,  Satakun- 

nantie 15  as  1,  20300  Turku,  921- 
22  237/Yliniemi. 

PARIKKALA:  Pasi  Sutinen,  59310 

Särkisaimi,  957-63  100  (klo  21.00- 

22.00). 

TEKNINEN  AVUSTAJA:  Kimmo  Leh- 

tinen, Kylätie  8   B 14, 13500  Hämeen- 
linna, 917-150  563  ja  941-614  413. 

MAAHANTUOJAN  YHTEYSHENKI- LÖ: Kimmo  Koli,  TeknoComputer, 

Atomitie  5   C,  00370  Helsinki,  90- 

5626  144  (vain  perjantai-iltapäivi- 

sin). 

•   ■'  ■   ■"  •-  .'  V   ..Q  '   .   ...  .   > 

CP/M-basicia  käyttävät 

pystyvät  kiertämään  ohjelman 
ensimmäisen  kutsumisen  so- 

vittamalla NDIRin  käynnisty- 

mään jo  resetistä. 
Vielä  hieman  ohjelman  kir- 

joittamisesta. Listaus  on  tehty 

FDXBasicilla,  siksi  siinä 

esiintyy  DISC-käsky  eikä 
USER.  MTX-basicissä  muu- 

tetaan siis  kaikki  disc-sanat 
usereiksi  ja  lisäksi  poistetaan 

REM  riviltä  120.  Tämä  muu- 
tos on  myös  FDXBasicin  vika 

sillä  siitä  ei  löydy  DISC 
STAT-käskyä. 

CP/M-versiossa  on  siis  rivi 

120  tarpeeton  ja  lisäksi  ohjel- 
maa selventäisi  seuraava  li- 

säys: 

110  DISC  DIR  ”*.BAS” 305  LET  PNAME$= 

PNAME$+”.BAS”, sillä  FDXBasicillä  ei  voi  kui- 

tenkaan ajaa  muuta  kuin  ba- sic-ohjelmia. 

1 0   R   E   M   N   e   w   D   i   r       T   h   e   la  I   t   i   m   a   t   e   ci  i   r   e   c   t   o   r   y 

11  REM  pv oy r am  for  I azy  peop I   e 
12  REM 

J.  3   E   E   M   C   C   >   P   I   a   n   e   t   R   e   e   a   r   c   h   u   n   i   n   c   o   r   p   n 

1 4   REM  Sep t e mb ev  1 986 
15  REM 

16  REM  by  Robin  Lauran 
17  REM 

90  G RV S   3, O 7 18, 15» 20 , 5, O s   VS  3 s   PAPER  5:  CL 8   :   VS  5 

ICO  PRINT  "NewDir  by  Pian et  Research":  PRINT 110  DISC  DIR 

120  REM  USER  SIAT 

130  LET  X=8 :   LET  Y=2 

150  CSR  X   f   Y :   PRINT  "<" 160  FGR  A= 1   TO  150 

170  I   F:"  IN  K   EY  <:>==" "   THEN  NEXT  ELSE  GOTO  200 

175  CSR  X,Y:  PRINT  " . " 
180  FOR  A— 1   TO  100 

185  IF  IN KE Yö- " "   THEN  NEXT  ELSE  GOTO  200 

1 90  CSR  X t Y :   PR  I NT  " < " :   GOTO  1 60 
200  LET  A-ASC C IN KE Yö ) 

202  IF  A— 1 1   AND  Y>2  THEN  CSR  X,  Y:  PRINT  “."s  LET  Y-Y-l 

210  CSR  XrY+1:  IF  A   =10  AND  SPK.ö="  .   "   THEN  CSR  X ,   Y :   PRINT  "   .   "   :   LET  Y=Y 

+   1 

220  IF  X >8  AND  A=8  THEN  CSR  X, Y:  PRINT  " . " :   LET  X=X-i3 

230  IF  X < 34  AND  A=25  THEN  CSR  X,Y:  PRINT  " . " :   LET  X   =   X+13 
:M0  IF  A--26  THEN  GOTO  270 

249  CSR  X   r   Y :   PRINT  "<" 250  IF  INKEYöO" "   THEN  GOTO  250 
260  GOTO  150 

270  LET  PNÄMEö— “ " 280  CSR  X   8 f Y :   FOR  1   =   1   TO  8:  LET  PN AME8=PN AMEö+SPKö s   NEXT 

290  FOR  A=i  TO  3:  CSR  X~8 f   Y :   PRINT  "   " :   PAUSE  50 s   CSR  X--8yY: 
PRINT  PNAMEös  PAUSE  50:  NEXT 

300  VS  3 :   PR I NT  " LO AD I NG  " ; PNAMEö :   PR I NT  " P i ease  wai t " 
310  DISC  LOAD  PNAMEö 

900  DISC  SAVE  "NDIR" 
910  RUN 

ERITYIS- 
RYHMÄT 

KOOLLA 

Commodore  Mikroharrastajat  ry. PI18 

00241  HELSINKI 

Commodore-Mikroharrastajat  ry.  on 

toimittajista  riippumaton  Commodo- 
re-käyttäjäkerho,  joka  on  tarkoitettu 
kaikkien  Commodore-tietokoneista 
kiinnostuneiden  kerhoksi. 
Jäsenmäärämme  on  tällä  hetkellä 

yli  1000  maksanutta  jäsentä. 

JÄSENMAKSUT  V.  1986: 

70  mk  (sisältää  PRINTTI-lehden  vuo- 
sikerran) 

25  mk  Jo  PRINTTI-lehden  muutoin 

tilanneille  (tilaajatunnus  ilmoitetta- 

va) 

Molemmissa  tapauksissa  mahdolli- 
nen VAXLn  käyttöoikeus  sovittava 

PRINTTI-lehden  kanssa  erikseen. 

TOIMIHENKILÖT  1986: 

Puheenjohtaja  Matti  Nikkanen 
Sihteeri  Matti  Aarnio 

Taloudenhoitaja  Mauri  Robertsson 
Jäsenet  Raimo  Helander 

Henrik  Jonsson 

Juha  Tanner 

Jäseneksi  kerhoon  voi  liittyä  hel- 
poimmin maksamalla  jäsenmaksu 

postisiirtotilille  3102  23-5  ja  ilmoit- 
tamalla maksulapussa  ainakin  seu- 

raavat tiedot: 

-   nimi  ja  osoite 

-   syntymäaika -   ammatti 

-   sekä  mielellään  tiedot  käytettävis- 
sä olevasta  tietokonelaitteistosta. 

■   Nyt  on  sitten  pidetty  en- 

simmäinen SIG-ryhmän  ko- 

kous ja  innokkaita  telekom- munikoinnista  kiinnostuneita 

oli  saapunut  paikalle  jopa 

Lahdesta  asti.  Väkeä  oli  pai- 
kalla mukavasti,  vähän  toista 

tusinaa. 

Alussa  oli  ongelmia  byro- 

kratian kanssa,  kun  emme  ol- 

leet sopineet  puhelimen  käy- 
töstä ja  kokous  piti  aloittaa 

ilman  linjayhteyksiä.  Lauri 

Hirvonen  saapui  kuin  tilauk- 
sesta mukanaan  Mobiran  kan- 

nettava puhelin,  jolla  soitte- 
limme  VAXIin.  Linjayhteyk- 

sissä oli  tosin  ongelmia,  mutta 

perille  asti  pääsimme. 
Sitten  keskusteltiinkin  eri 

pääteemulaattoreista  ja  kai- 

kista ongelmista,  joita  osallis- 

tujilla on  ollut  linjaliikentees- 
sä. Saimme  lopulta  puhelin- 

linjankin ja  pääsimme  soitta- maan VAXIin  ja  kokeilimme 
keskustelussa  ilmi  tulleita 

asioita.  Kermittiä  käytimme 

imurointiin,  ja  kaikki  pelasi 

loistavasti. 

Keskustelut  lensivät  laidas- 

ta laitaan  telekommunikoin- 
nin  alueella,  ja  paljon  asiaa  jäi 

seuraavaan  kertaan,  joka  on 

25.10.  samaan  aikaan,  eli  klo 

14.00,  huoneessa  208. 
Tervetuloa  mukaan  myös 

uudet  tulokkaat! 

Juha  Tanner 

SIG-ryhmän  "oh- 

jelmointikokous" Ryhmän  ensimmäinen  kokous 

pidettiin  1986-09-27  ja  ohjel- 
moinnista kiinnostuneita  oli 

saapunut  paikalle  kahdeksan. 
Alkukeskustelussa  selvitet- 

tiin osanottajia  kiinnostavat 

aiheet,  joiksi  ilmenivät  ohjel- 
mointikielet pascal  ja  assemb- 

ler sekä  GEOS.  Joukossa  mu- 

kanaolleet  pascalin  ja  as- 
semblerin taitajat  esittelivät 

kieliä  pienin  esimerkein. 

Myös  GEOSista  pidettiin  ly- 
hyt esitys. 

Seuraavassa  kokouksessa 

saataneen  kuulla  esitys  L1S- 
Pistä  sekä  toivottavasti  lyhyitä 

esityksiä  pascalista  ja  assemb- 
lerista (lähinnä  ohjelmanpät- 

kiä, jotka  esittelevät  joitakin 
pikkuongelmien  ratkaisuja). 

Seuraava  kokous  on  29.11. 

samaan  aikaan  klo  14.00, 

huoneessa  208.  Tervetuloa 

mukaan  myös  uudet  tulok- 

kaat! Myös  aiheisiin  enem- 

män syventyneet  voisivat  tul- 
la mukaan  opettamaan  vasta- alkajia. 



APUA  MUKAVUUDENHALUISILLE 
Jo  vuodesta  1 982 

käytännön  standardina 
toiminut  Commodore 
Macro  Assembler  teki  kyllä 
työnsä  kiitettävästi,  mutta 
ohjelmointiympäristöstä  jäi 
jotenkin  raakileen  tuntu. 
Hedelmä  kypsyy. 

■   Ohjelmat  tallennetaan  nor- 
maaleina peräkkäistiedostoina. 

Ne  ovat  siis  yhteensopivia  sekä 
PCI-datan  maahantuoman  Macro 
Assemblerin  että  tavallisten  teks- 

turien (esim.  Easy  Script)  kans- 
sa. Myös  assemblerin  direktiivit 

ovat  samoja. 
Tämä  assembler  ei  kuitenkaan 

ole  makroseliainen.  Pieni  puute 

tuskin  aiheuttaa  hankalia  yh- 
teensopivuusongelmia. koska 

käytöltään  hankalat  makrot  voi 

helposti  korvata  liittämällä  tarvit- 
tavat aliohjelmat  mukaan  tavalli- 

sina assembler-tiedostoina. 
Lähdekoodin  voi  asettaa  luet- 

tavaksi levykkeeltä  tai  suoraan 
muistista.  Tulos  voidaan  tallettaa 

levykkeeltä  ladattavaksi  ohjel- 
maksi, suoraan  muistiin,  tai  hek- 

sadesimaalikoodina  levykkeelle 

(tätä  muotoa  käyttää  mm.  Macro 
Assembler). 

Editori   

Myöntää  täytyy,  että  kun  ohjekir- 

jassa on  päässyt  kohtaan  ”Edi- 
tor”,  kulkee  pettymyksen  aalto 
päästä  varpaisiin.  Ohjelmaympä- 

ristön tukema  editori  kun  on,  ku- 
ten arvata  saattaa,  rivieditori. 

Kaikki  toivo  ei  kuitenkaan  ole 

vielä  menetetty,  sillä  sivujen 

kääntyessä  osuu  silmiin  yksi  käs- 
ky, joka  muuttaa  kaiken:  Scroll. 

Tämän  käskyn  jälkeen  kohdistin- 

näppäimillä  voidaan  liikkua  oh- 
jelmassa sekä  ylös  että  alas.  Ta- 

vallisimmat käskyt,  kuten  rivin 
lisääminen  onnistuvat  kahdella 

näppäimellä.  Tunnelma  on  rivi 
numeroita  lukuunottamatta  todel- 

la teksturimainen. 

Editorista  löytyvät  itsestään- 

selvyyksien lisäksi  sellaiset  vält- 

tämättömyydet kuin  etsi,  etsi  & 

vaihda  ja  heksadesimaali  -   kym- 
men  järjestelmä  muunnokset. 
Työkaluja   

Levyaseman  käyttöä  varten  ko- 
mentotasolla ja  editorissa  on  käy- 

tössä alkuperäinen  DOS-tuki, 

josta  löytyvät  tarvittavat  levykäs- 
kyt.  Myös  konekielimonitori  on 
paikalla  ohjelmien  debuggausta 

helpottamassa. 

Tämäkin  ohjelma  kuuluu  nii- 
hin uuden  polven  tuotteisiin,  jot- 
ka eivät  enää  ole  riippuvaisia 

keskusyksiköistä.  Ohjelmat  eivät 

tosin  ole  samoja,  mutta  latausoh- 
jelma  tunnistaa  isäntäkoneen  ja 

lataa  tarvittavat  ohjelmat.  Käy- 
viksi keskusyksiköiksi  ilmoite- 

taan +/4.  64,' 128  ja  128D.  Vaik- ka C16  on  erityisesti  jätetty  pois 

luettelosta,  en  näe  mitään  syytä 

miksi  ohjelma  ei  toimisi  60K  laa- 
jennuksella varustetussa  konees- 

sa. Levyasemiksi  sooivat  1541, 

1570, 1571  ja  1551. 

Käytöstä   

Kaikki  assemblerin  osat  ovat 

yleensä  yhtä  aikaa  muistissa,  oh- 
jelman vaihto  sujuu  yksinkertai- 

sen komentotason  avulla.  Uusi 

ympäristö  tuntui  todella  miellyt- 
tävältä pienten  ohjelmien  kehit- 

telyssä. 
Multisoft  Assembler  on  kui- 

tenkin kaikessa  monipuolisuu- 
dessaan aika  kookas  ohjelma,  ei- 

kä omalle  ohjelmalle  jää  paljoa- 
kaan liikkumatilaa.  Tästä  seuraa, 

että  käännös  on  tehtävä  levylle  ja 

koeajoa  varten  pitää  assembler 

kytkeä  pois  päältä. 

Koeajon  jälkeen  pitemmän  as- semblerin uudelleenlataus  kestää 

tietysti  taas  kauemmin,  joten 

kävttömukavuudessa  saavutetta- 

va hyöty  menettää  hiukan  merki- 

tystään. Pienistä  ongelmista  huolimatta 

Multisoft  Assembler  on  vakuut- 
tava ohjelmankehityspaketti  ja  se 

soveltunee  hyvin  kaikkeen  as- 
sembler -ohjelmointiin.  (MR) 

LERPUTTAJAN  YLEISTYÖKALU 
Super  Diskdoc  on 
pohjimmiltaan  perinteinen 

’:biokkieditori,:,  jolla  siis 
muutellaan  yhtä 
Commodoren  levyaseman 
blokkia  kerrallaan.  Paljon 
on  kuitenkin  tapahtunut 
ensimmäisten  ohjelmien 
jälkeen. 
■   Ohjelma  toimii  nykyisen 
suuntauksen  mukaan  ruudussa 

näkyvillä  valikoilla,  valinnat  teh- 
d: :   .   joko  kohdistimen  ohjaus- 
näppäimillä  tai  komentojen  alku- 

kirjaimilla. Ensimmäisessä  ta- 
pauksessa käskystä  saa  lyhyen 

selityksen  ennen  valintaa,  mikä 
helpottaa  käyttöä  alkuvaiheessa. 

Varsinainen  tavujen  muuttami- 
nen voidaan  tehdä  joko  heksade- 

simaalilukuina  tai  merkkeinä. 

Molempia  on  helppo  sekoittaa 
keskenään.  Lisäksi  tiedosto  voi- 

daan kääntää  tekstinä,  kuvaruutu- 
koodeina,  konekielimonitorin  tu- 

lostuksena tai  basic-muodossa. 

Ennen  piti  käyttäjän  itse  löytää 

sisällysluettelosta  tiedoston  alku 

ja  sitten  seurata  blokkeja  ja  sek- 
toreita, tavallisesti  kynän  ja  pa- 

perin kanssa.  PCI-Datan  maahan- 

^tyopia  Super  Diskdoc  etsii  sisäl- 
lysluettelosta tiedoston  alun  ja 

tallettaa  kaikkien  tiedostoon  kuu- 
luvien blokkien  paikat  muistiin. 

Nyt  tiedostossa  voidaan  liikkua 
yksinkertaisilla  komennoilla 
eteen,  taakse  tai  alkuun. 

Kaikki  normaalit  levykomen- 
not  ovat  käytössä.  BAM  -karttaa 
voidaan  helposti  käsitellä.  Koko 
levyn  virheet  voidaan  tarkistaa. 
Tietyn  merkkijonon  haku  levyltä 

tai  yhdestä  tiedostosta  onnistuu. 

Levyaseman  muistia  voidaan  kä- 

sitellä ja  sisällysluettelo  aakkos- 
taa. Tiedostot  voidaan  suojata 

(estää  tuhoamisen  s:  -   komennol- 
la), ja  tuhottu  tiedosto  palauttaa. 

Kaikkien  tiedostojen  tarkistus  on 

mahdollista  BAM:in  kanssa  (il- 
moittaa sisällysluettelovirheet, 

päällekkäiset  tiedostot  jne.) 

REL-tiedostoja  kyetään  luke- 

maan. Sisällysluettelon  saa  laa- 

jennettuna, ja  kaikkien  tietojen 

tulostus  kirjoittimella  on  mahdol- 
lista. 

Hetkinen...   

Toimintojen  lista  on  kyllä  vaikut- 
tava. mutta  mitä  puuttui?  Ohjel- 

ma ei  tarjoa  mitään  todellista  lää- 
kettä levy  virheiden  korjaami- 

seen. Ainoat  esitetyt  vaihtoehdot 

ovat  virheellisen  paikan  ohitta- 
minen tiedostossa  (toimii  vain 

tekstitiedostojen  kanssa,  par- 

haassa tapauksessa  myös  basic- 

ohjelman  saattaa  saada  toimi- 
maan paria  riviä  köyhempänä)  tai 

tarkistussummavirheen  sattuessa 

blokin  uudelleenkirjoitus.  Kum- 
massakin tapauksessa  tiedoston 

pystyy  kyllä  lukemaan,  mutta  toi- mivuus on  kyseenalaista. 

Valinnanvaraa 
riittää 

C-128:n  ja  +4:n  myötä  ovat  il- 
mestyneet monessa  eri  järjestel- 

mässä toimivat  ohjelmat.  Lataus- 

ohjelma  tunnistaa  käytössä  ole- 
van koneen  ja  käynnistää  ohjel- 
man konekohtaisesta  Lisäksi  le- 

vyasemien tukea  on  selvästi  pa- 
rannettu . 

Super  Diskdocille  kelpaavat 

seuraavat  keskusyksiköt:  Com- 
modore 4000,  8000,  700/B  128. 

Plus/4,  64,  128.  Levyasemiksi 
kelpaavat  mallit  2031,  4040, 
8050,  8250,  1541,  1551,  1570, 
1571.  9060.  9090,  ST10C. 

SFD1001  ja  yhteensopivat.  Va- linnanvaraa siis  on. Sinulleko?   

Kuka  sitten  tarvitsee  tällaista  oh- 

jelmaa? Vastaus  voisi  olla  "kaik- ki” tai  "ei  kukaan’?  Ohjelma  on 

nimensä  mukaisesti  todella  käyt- 
tökelpoinen työkalu  levyaseman 

omistajalle,  mutta  mikään  välttä- 
mättömyys se  ei  ole. 

Kaikki  pikkuhauskat  yhdessä 
muodostavat  kuitenkin  sellaisen 

tehopakkauksen,  että  ohjelma 

tuskin  jää  hyllyyn  pölyttämään. (MR) 
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A-!ehdet  Oy 

PL  104 
00811  HKI  81 

PALVELUKORTIN 
KÄYTTÖOHJEET 

käytä  korttia  kun 
1)  Haluat  tilata  lehden 
2)  Muutat  osoitettasi  (täydennä 

myös  asiakasnumero  ja  entinen 

osoite) 

3)  Haluat  peruuttaa  tilauksesi  (ve- 
loitukseton,  kun  peruutusaika 
on  8   vrk  ensimmäisen  lehden 
tulosta) 

4)  Haluat  osallistua  A-lehdet  Oy:n 

järjestämään  kilpailuun  tilaa- matta lehteä 

Täydennä  aina  nimi-  ja  osoitetie- 

dot ja  merkitse  asiakasnumero- si sille  varattuun  paikkaan 

Tilaustasi  koskevissa  epäselvyyk- 
sissä sinua  palvelee 

asiakaspalvelumme 
PUHELIN  90-7554  811 

klo  8.00-16.00 

Hinnat  koti-  ja  pohjoismaihin 
Printti  12  kk  86  mk 
VAX1 1 2   kk  228  mk 
Printti  6   kk  45  mk 
VAXI  6   kk  114  mk 
ulkomaille  postituslisä 

Pelaajan  hahmo  on  agentti,  jonka 

tehtävänä  on  löytää  ja  tuhota  tiet- 
ty määrä  kohteita  kuudessatoista 

minuutissa.  Kohteet  on  sijoitettu 

eri  puolille  robottien  ja  sotilaiden 
vartioimaa  rakennusta,  jonka 

osista  toiseen  liikutaan  kaukosiir- 

tokoppeja  hyväksi  käyttäen. 
Ruudun  alalaidassa  on  kartta, 

jossa  tuhottavat  kohteet  näkyvät. 
Kun  kaikki  on  kerätty,  saa  pelaa- 

ja bonuksia  käytetyn  ajan,  elimi- 
noitujen vihollisten,  yms.  mu- 

kaan. Tämän  jälkeen  pelaajan  on 
taas  kuudessatoista  minuutissa 
kerättävä  kohteet,  joita  on  joka 

kerralla  aina  hieman  edellistä 

enemmän. 

Peli  on  melko  tyypillinen  räis- 

kintäpeli, johon  kuitenkin  etsittä- 
vät kohteet  ja  aikaraja  tuovat 

mielenkiintoa.  Onnistuneen  lop- 
putuloksen kannalta  on  tärkeää 

löytää  mahdollisimman  lyhyt 
reitti  seuraavan  kohteen  luo  ja 

pyrkiä  koko  ajan  järjestelmälli- 

syyteen. (PJ) 
Saatavana:  Commodore  64, 

Amstrad  CPC.  tulossa  Spectru- mille 

Grafiikka:  ★   ★   * Äänet: 

Vaikeus:  ★   ★   * Kiinnostavuus:  ★   * 

Yleisarvosana:  ★   ★ 

Cassette-50 Cascade 

Toisin  kuin  mainosteksti  väittää, 

tätä  viidenkymmenen  pelin  ko- 
koelmakasettia  ei  voi  hyvällä 

tahdollakaan  kutsua  Sensaatio- 

maiseksi” tai  "fantastiseksi”, 
kiinnostavuudesta  puhumatta- 

kaan. Tavallisen  kasettipelin  hin- 
nalla saa  kasetillisen  basic-kieli- 

siä  pelejä,  joista  kaikki  eivät 
edes  toimi  peruskokoonpanolla, 

vaan  edellyttävät  lisämuistia. 

Kaikki  pelit  ovat  tasaisen  huo- 
noa luokkaa  ja  mukaan  mahtuu 

niin  Lunar  Landingiä  kuin  Pac 
Man-kopiotakin  kyllästymiseen 

asti. 
Grafiikan  ja  äänien  käyttö  on 

heikkoa  jopa  tämän  tasoisille  pe- 
leille. Kiinnostavuus  riippuu  pal- 

jolti pelaajan  kärsivällisyydestä 
ladata  nauhalta  toinen  toistaan 

tylsempiä  ohjelmia.  Halvemmal- 
la pääsee,  kun  naputtelee  ne  suo- raan mikrolehtien  sivuilta.  (PJ) 

Saatavana:  Commodore  64 

Grafiikka:  (yleisarvosana)  ★ 

Äänet:  (yleisarvosana)  ★ 
Vaikeus:  (yleisarvosana)  ★ 

Kokonaisuus:  ★ 

N.O.M.A.P. 
Oceon 

Päämääränä  tässä  pelissä  on  tu- 
hota rikollisuuden  ruumiillistu- 

man, Gyrus  T.  Grossin  rakenta- 
ma tehoasteroidi  ja  näin  vapaut- 
taa maailmankaikkeus  tämän 

huippurikollisen  vallasta. 
Tässä  tehtävässä  pelaajalla  on 

apunaan  N.O.M.A.D  471  -robot- 
ti, jota  on  ohjattava  läpi  asteroi- din aina  Grossin  päämajaan  asti. 

Robotin  ohjaaminen  poikkeaa 

edukseen  tutuista  avaruuspeleis- 

tä, joskin  se  saattaa  olla  alkuun 
hieman  vaikeaa  oppia.  Etenemi- 

nen kapeissa  käytävissä  ei  ole 

helppoa,  eivätkä  sitä  helpota  lu- kuisat matkan  varrelle  sijoitetut 
ansat. 

Näistä  pirullisimpia  ovat  satun- 
naisesti ampuvat  tykit,  lämpöoh- 

jatut  ohjukset  ja  itsemurharobo- 
tit.  Muita  esteitä  ovat  automaatti- 

portit  ja  magneettiseinät,  jotka 

vetävät  pelaajan  robottia  puo- 
leensa vaikeuttaen  ohjattavuutta 

entisestään. 

Peli  säilyttää  mielenkiintonsa 

loppuun  asti  ja  pelatessa  oppii 

yrityksen  ja  erehdyksen  kautta 
uusia  temppuja  varman  tuhon 
välttämiseksi.  Grafiikka  ja  äänet 
ovat  tasokkaita,  mutta  peliin  on 

jäänyt  muutamia  virheitä,  joista 
ikävin  on  mahdollisuus  joutua 
pelialueen  reunan  sisään  ja  jäädä 

sinne  jumiin.  (PJ) 

Saatavana:  Commodore  64, 
Amstrad  CPC,  Spectrum 

Grafiikka:  ★   ★   ★   ★ 

Äänet:  ★   ★   ★   ★ 
Vaikeus:  ★   ★   ★ Kiinnostavuus:  ★   ★   ★   ★   ★ 
Yleisarvosana:  ★   ★   ★   ★ 

Major  Motion 
Microdeal 

Major  Motion  on  Michtronin  val- mistama autopeli  (jonka  pelejä 

myydään  Euroopassa  Microdea- lin  lisenssillä).  Idea  on  sama  kuin 

Spyhunter  nimisessä  tietokone- 
ja automaattipelissä. "LIIGA”  niminen  järjestö  on 

ottanut  tiettyjä  tieosuuksia  hal- 
tuunsa parannetuilla  autoillaan. 

Sinun  tehtäväsi  on  puhdistaa  tiet 
LIIGAn  autoista.  Vihollisen 

aseistukseen  kuuluu  mm.  luodin- 
kestäviä autoja,  renkaidensilpo- 

ja-autoja  ja  helikopteri.  Sinun  au- 
tosi on  uusinta  mallia  oleva  tais- 

teluako. Kaikkia  lisälaitteita  ei 

vielä  ole  asennettu  autoosi,  mut- 
ta matkan  varrella  voit  poiketa 

rekkaan  hakemaan  lisäaseita. 

Käytettävät  aseet  ovat  ohjus  heli- 
kopteria varten,  öljy,  turbo- 

boost.  kaasu  ja  ”repulsaattori”, 
autoja  poispäin  työntävä  ase,  se- 

kä tietysti  konekiväärit.  Voit 

myös  kiilata  toiset  autot  ulos  tiel- 
tä. Siviiliautojen  tuhoamista  täy- 

tyy varoa,  sillä  silloin  perääsi  lä- hetetään hävittäjä. 

Pelissä  ohjaus  tapahtuu  hiiren 

ja  näppäinten  yhdistelmällä,  mi- kä tuntuu  oudolta,  sillä  joystickil- 

Iä  ohjaus  olisi  huomattavasti  hel- 

pompaa. Kuvaruudun  vyöryttä- minen on  portaallista  ja  nykivää, 

muuten  grafiikka  on  normaalia. 
Pelin  ääniefektit  ja  musiikit  ovat 

yksipuolisia  Näistä  seikoista 
huolimatta  luultavasti  pidät  pelis- 

tä. mikäli  pidät  Spyhunterista. 

Saatavana:  Atari  ST  (vaatii  väri- monitorin) 

Grafiikka:  ★   ★   ★ 

Äänet:  *   ★ Vaikeus:  ★   ★   ★ Kiinnostavuus:  *   ★   ★ 

Yleisarvosana:  ★   ★   ★ 

Time  Bändit 
Microdeal 

Time  Bändit  muistuttaa  ehkä  eni- 
ten Atarin  valmistamaa  Gauntlet- 

peliau tomaattia.  Tämä  johtuu  eh- 
kä siitä,  että  pelissä  voi  kaksi 

pelaajaa  pelata  yhtä  aikaa  joko 

yhteispeliä  tai  toinen  toista  vas- taan. 
Pelin  alussa  olet  planeetan 

pinnalla.  Planeetalla  on  kuusi- 
toista aikaporttia,  jotka  vievät  si- nut toiseen  aikaan  ja  paikkaan. 

Tarkoituksena  on  käydä  jokaises- 

sa aikaportissa  16  kertaa  keräil- 

len tavaroita  ja  tietoa.  Eri  "maat” ovat  täysin  erilaisia:  toinen  on 
avaruudessa  kiitävä  alus,  kun 

taas  toinen  on  Egyptissä  oleva 

pyramidi. 

Kaksinpelissä  molemmilla  pe- 

laajilla on  oma  ikkuna,  jotta  toi- 

sen pelaajan  liikkuminen  ei  olisi 
rajoitettua.  Kaksinpelissä  pelaa- 

jat voivat  myös  halutessaan  sel- 
vittää välinsä  ampumalla.  Kuol- 
tuaan pelaaja  muuttuu  haamuksi, 

joka  voi  häiritä  tai  auttaa  pe- 

laajaa, sillä  haamukin  voi  am- 

pua ja  kerätä  aarteita.  Peli  lop- puu, kun  molemmat  pelaajat 
muuttuvat  haamuiksi. 

Time  Banditissa  grafiikka  on 
siistiä  ja  kuvaruudun  vyörytys 

pehmeää.  Äänet  ovat  turhan  yk- 
sinkertaiset. mutta  se  ei  pahem- 

min häiritse  johtuen  kovasta  toi- 
minnasta. Peli  on  hyvin  laaja,  sil- 

lä aikaporttien  uudet  tasot  ovat 

laajempia  ja  nopeampia  kuin 
edelliset.  Tietyissä  paikoissa  voi 

myös  käyttää  tietokoneita  tai  kes 
kustella  erilaisten  henkilöiden 

kanssa.  Tämä  tapahtuu  näppäi- 
mistöllä. Vaikka  peliä  voi  pelata 

räiskintä-tyylillä.  vaatii  se  kui- 
tenkin usein  ajattelua. 

Saatavana:  Atari  ST  (vaatii  väri- monitorin) 

Grafiikka:  ★   *   ★   * 

Äänet:  ★   ★ Vaikeus:  ★   ★   ★   ★   ★ Kiinnostavuus:  ★   *   ★   * 

Yleisarvosana:  ★   ★   ★   ★ 
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Peut  ja  muut  Softat 
Daley 

Thompson's 
Super-test 
Ocean  software 

Daley  Thompsonin  nimellä  jul- 
kaistu Ocean  softwaren  tekemä 

kymmenottelupeli  sai  aikanaan 
niin  suuren  suosion,  että  pian 
Decathlonin  jälkeen  julkaistiin 

uusi  urheiluaiheinen  peli.  Super- 
testissä  on  vain  8   lajia,  ja  osa 
niistä  aivan  uskomattomia.  Aina- 

kin köydenvetoa  on  vaikea  kuvi- 

tella lajiksi,  jonka  voitosta  kisail- 
taisiin. 

Pelin  muita  lajeja  ovat  pistoo- 
liammunta,  pyöräily,  uimahyp- 
py,  slalom,  soutu,  mäkihyppy  ja 

jalkapallosta  tuttu  rangaistuspot- 
kukilpailu.  Näissä  lajeissa  on 
suurta  vaihtelua,  eikä  pelin  näin 
ollen  pitäisi  olla  läheskään  yhtä 

tylsä  kuin  yleisurheilulajien  pe- 
laaminen jatkuvasti. 

Pelin  grafiikka  on  kohtalaisen 

tyylikäs.  Joissakin  lajeissa  on  sil- 
mää miellyttämässä  ylimääräinen 

maisemakuva,  jonka  suunnitte- 
luun ei  kyllä  aikaa  ole  tuhlattu, 

vaan  säästetty  sitä  pelin  kehittä- 
miseen. Pelin  heikoimmat  puolet 

ovat,  että  sitä  voi  pelata  vain  yksi 

henkilö  ja  muistakin  urheilupe- 
leistä tuttu  joystickin  vatkaami- 

nen oikealta  vasemmalle.  (JH) 

Saatavana:  Amstrad,  Commodo- 
re, Spectrum 

Grafiikka:  ★★★ 

Äänet:  ★★ 
Vaikeus:  ★★★ 
Kiinnostavuus:  ★★ 
Yleisarvosana:  ★★★ 

Kung-fu  master 
U.S.  Gold 

Kuten  pelin  nimestä  voi  arvata, 

tässä(kin)  pelissä  mätkitään  vi- 
hollisia. Tällä  kertaa  motiivina 

on  kerrosemännän  pelastaminen. 
Pelin  sankarin,  pelaajan  hahmon, 

pitää  selvitä  hotellin  pohjaker- 
roksesta viidenteen  kerrokseen 

ja  takaisin. 
Matkan  varrella  on  tietenkin 

kimppuun  käyviä  vastustajia,  lo- 
hikäärmeitä, räjähtäviä  palloja  ja 

muuta  ihmeellistä.  Ennen  ker- 

roksesta poistumista  on  vielä  päi- 
hitettävä kerroksen  vartija,  joka 

saattaa  heitellä  bumerangia  tai 

hakata  kepillä.  Pelaaja  puolus- 
tautuu hyppimällä,  iskemällä  ja 

potkimalla. 

On  kumma,  että  hallipelien 

tietokoneversiossa  nimi  ennätys- 

listalle  on  kirjoitettava”  joystic- 
killä  hallipelien  tapaan.  Hallipe- 
leissä  ei  ole  näppäimistöä,  mutta 
tuskin  kenellekään  on  liian  rasit- 

tavaa kirjoittaa  tietokoneversios- 
sa nimi  näppäimistöltä,  varsinkin 

kun  se  ei  ole  hallipelien  kolme 

kirjainta  vaan  kahdeksan.  Niinpä 
listan  suosituin  nimi  onkin  AA- 

AAAAAA,  jonka  saa  aikaan  vain 

nappia  painamalla. . . 
Hahmojen  liikkeet  on  hyvin 

tehty  ja  taustakin  tyylikäs.  Äänet 

rajoittuvat  mäiskeeseen,  jotka  ei- 
vät ole  erityisen  hyviä.  Vaikeutta 

tuntuu  olevan  liikaakin.  (TSS) 

Saatavana:  Amstrad,  Commodo- 
re 64 

Grafiikka:  ★★★★★ 
Äänet:  ★★★ 
Vaikeus:  ★★★★★ 
Kiinnostavuus:  ★★★ 
Yleisarvosana:  ★★★ 

Ghost  Chaser 
Artworx 

Kummituksia,  pieniä,  suuria,  il- 
keitä ja  tietysti  kuuluisa  Phantom 

Ghost  on  luvassa  tässä  Artworxin 
vuonna  1984  US.GOLDIN  kautta 

julkaisemassa  pelissä  Ghost  Cha- 
ser. Tänne  pohjolaan  Atari-omis- 

tajien  iloksi  peli  kuitenkin  ehti 
vasta  tänä  vuonna. 

Olet  Harry,  aaveiden  metsäs- 
täjä. Tehtävänäsi  on  selvitä  läpi 

16  huoneesta,  jotka  sijaitsevat 
kummitusten  hallitsemassa  Fair- 

portin  kartanossa.  Lopullinen 

päämääräsi  on  ns.  ”aarrehuone”, 
jonne  päästyäsi  olet  selvittänyt 

pelin  ja  vanginnut  kartanon  kaik- 
ki kummitukset. 

Kun  tutkit  huoneita  saatat  sil- 
loin tällöin  havaita  avaimen,  niitä 

on  kaikkiaan  kahdeksan.  Aina 

kun  otat  avaimen,  avautuu  jokin 

huoneessa  olevista  ovista  ja  pää- 
set vähän  eteenpäin. 
Kuolema  seuraa  mm.  siitä  kun 

putoat  lattialuukusta  tai  yleensä- 
kin liian  korkealta  tai  kun  olet 

koskettanut  jotakin  haamua  liian 

monta  kertaa.  Kun  pelaat  tar- 

peeksi pitkälle,  saat  selville  sala- 
sanan, jonka  kirjoittamalla  pääset 

kyseiseen  huoneeseen  mistä  ta- 
hansa. Tämä  helpottaa  peliä  pal- 

jon, ehkä  liikaakin. 
Harryn  ohjailu  varsinkin  alussa 

tuottaa  suuria  vaikeuksia,  mutta 

kunhan  rakot  joystick-kädessä  al- 
kavat kasvaa,  alkaa  Harrykin  to- 

tella mukisematta.  Paljon  iloa  ei 
lähes  sadan  markan  uhrauksesta 

loppujen  lopuksi  ole,  sillä  keski- 
vertopelaajakin  selvittää  pelin  al- 

....  le  viikossa. 

r   Grafiikka  vaihtelee  aika  paljon 
huoneittain,  toisinaan  se  on  jopa 

erinomaista  ja  koko  ajan  vähin- 
tään siedettävää.  Äänitehosteita 

on  juuri  sopivasti,  varsinaista 
taustamusiikkia  ei  ole,  vain  pieni 
alkumusiikki.  Värivalinnat  Ata- 
rin  versiossa  ovat  erittäin  onnis- 
tuneet. 

Erästä  kyseenalaista  ennätystä 

peli  pitää  hallussaan:  Kasettiver- 
sion  lataus  kestää  yli  14  minuut- 
tia! 

Pelissä  ei  suoranaisesti  mitään 

puutteita  ole,  kaipaamaan  jäi  lä- 
hinnä lisää  huoneita  ja  vaikeutta, 

kokeneempien  pelaajien  ei  peliä 
kannata  ostaa.  Suositeltava  ostos 

ainoastaan  aloiteleville  ja  nuo- 
remmille kummitustenmetsästä- 

jille.  (JK) 

Saatavana:  Atari  XL/XE,  Com- 
modore 64 

Grafiikka:  ★★★★ 
Äänet:  ★★(★) 

Vaikeus:  ★★ 
Kiinnostavuus:  ★★ 
Yleisarvosana:  ★★★ 

  Ninja   
Mastertronic 

Ninja  on  kuten  nimestä  jo  voi 
päätellä  uusi  tulokas  suosittujen 
karatepelien  sarjassa.  Kyseessä 
olevat  pelithän  ovat  saavuttaneet 
suurta  suosiota  viime  aikoina. 

Ninjassa  on  tarkoituksena  pe- 
lastaa kaunis  prinsessa  Di-Di 

”Helmien  palatsista”. 
Matkalla  täytyy  myös  kerätä 

prinsessan  jättämiä  arvoesineitä. 
Kun  on  kerännyt  kaikki  arvoesi- 

neet täytyy  palata  alkamishuo- 
neeseen,  jolloin  peli  loppuu. 
Apuna  Ninjalla  ovat  paitsi  kädet 

ja  jalat  myös  miekka  ja  matkalta 

löytyviä  heittotähtiä  ja  -veitsiä. 
Varsinkin  heittotähdet  ovat  tap- 

pavan tehokkaita. 
Vihollisia  on  kolmenlaisia, 

joista  vaarallisin  on  ”Evil  Ninja”, 
joka  voi  heitellä  tähtiä  ja  veitsiä 

ja  osaa  myös  käyttää  miekkaansa 
erittäin  vaarallisesti.  Tavallisesti 

peli  päättyykin  lähitaisteluun  toi- 
sen ninjan  kanssa. 

Ninjassa  jokaisella  ”miehellä” on  voimamittari,  joka  määrää 
kuinka  monta  iskua  ko.  mies  vie- 

lä kestää.  Kun  mittari  menee  nol- 

laan, mies  kuolee.  Jokaisen  ke- 
rätyn arvoesineen  kohdalla  mie- 

hesi voimamittari  täyttyy  ja  saat 

pisteitä. Grafiikka  on  aika  hienoa,  mie- 
hen liikkeet  on  hyvin  tehty,  jot- 

kin eivät  tosin  ole  kovin  luonnol- 
lisia. Peli  toimii  moitteettomasti 

ja  on  paljon  viimeistellympi  kuin 
Mastertronicin  pelit  yleensä.  Oh- 

jeet ovat  kuten  tavallista  suppeat, 
niissä  ei  kerrota  esim.  miten 

muille  tasoille  pääsee.  Taustalla 

soi  hyvin  tehty  musiikki  ja  muu- 
tenkin äänet  ovat  korkealaatui- sia. (KB) 

Saatavana  useille  koneille 

Grafiikka  ★★★★ 

Äänet  ★★★★ 
Vaikeus  ★★★ 
Kiinnostavuus  ★★★ 

Yleisarvosana  ★★★★ 

Football  Manager 
Addictive  Software 

Football  Manager  on  baskilla 

tehty  strateginen  jalkapallopeli, 
jossa  tarkoituksena  on  menestyä 
mahdollisimman  hyvin  oman 

joukkueensa  kanssa.  Alussa  voi 

valita  joukkueen  jota  haluaa  joh- 

taa, jonka  jälkeen  peli  alkaa.  Pe- 
lissä on  viisi  eri  vaihetta:  pelaa- 

jien osto  ja  lainan  ottaminen,  ot- 
teluiden pelaaminen,  otteluiden 

tulokset,  viikoittaiset  maksut  ja 

pelaajien  ostot. 
Nämä  vaiheet  toistuvat  kunnes 

kaikki  14  liigaottelua  ja  F.  A.  Cup 

ottelut  on  pelattu.  Tämän  jälkeen 

lasketaan  lopullinen  sarjatauluk- 

ko ja  joukkueen  rahatilanne  sel- 
vitetään. Kolme  parasta  joukku- 

etta nousevat  seuraavaan  divisi- 

oonaan ja  kolme  huonointa  vas- 
taavasti laskevat. 

Lopuksi  arvioidaan  joukkueen 

johtajan  pisteet  menestyksen  pe- 
rusteella. Uusi  kausi  alkaa  taas 

uudestaan  ensimmäisestä  vai- 
heesta. 

Koska  peli  on  basicia  se  ei  ole 
kovin  korkeatasoinen.  Saatuaan 

vastauksen  johonkin  kysymyk- 
seen kone  miettii  monta  minuut- 

tia ja  peli  edistyy  tuskastuttavan 
hitaasti.  Yhden  pelin  pelaaminen 
voi  kestää  monta  tuntia,  yleensä 

siihen  kyllästyy  jo  ensimmäisen 

ottelun  jälkeen.  Pelin  lataus  kes- 
tää melkein  15  minuuttia  mikä 

voi  myös  olla  aika  ärsyttävää. 
(KB) 

Saatavana  useille  koneille 

Vaikeus:  ★★★ 
Kiinnostavuus:  ★★ 
Yleisarvosana:  ★★ 

Strike  Force 

  Harrier   
Mirrorsoft 

Strike  Force  Harrier  on  lentoko- 
nesimulaattorin ja  taistelupelin 

sekoitus.  Pelissä  tarkoituksena 

on  tuhota  vihollisen  päämaja  sa- 

malla tuhoten  ja  varoen  sen  len- 
tokoneita, ohjuksia  ja  ilmatorjun- 

taa. Alimmalla  tasolla  SFH  on 
melko  tavallinen  toimintapeli, 

vaikeusasteen  kasvaessa  mukaan 

tulee  strategiapelin  piirteitä. 
Manuaali  on  tällaisten  pelien 

tapaan  laatuisa  ja  runsas.  Tekstin 
lisäksi  esitellään  erilaisia  hyök- 

käys- ja  puolustuskuvioita  tyylik- 
käin piirroksin.  Mukana  on  myös 

pelaamisen  ajaksi  tarkoitettu 

lunttilappu  näppäinten  toimin- 
noista. 

Grafiikka  on  monipuolista  ja 

yksityiskohtaista  mutta  silti  nope- aa. Äänet  ovat  tyypilliset  ja  jo- 

tenkin suppeat.  Lentopuoli  on 
kohtalaisen  hyvin  toteutettu, 
mutta  taistelu  voittaa  sen.  Pelin 

jonkinlainen  taitaminen  vaatii  jo 

kovaa  harjoittelua,  jonka  aikana 

mielenkiinto  ei  päässyt  lopahta- 
maan. (TSS) 

Saatavana:  C-64 

Grafiikka  ★★★★★ 

Äänet:  ★★★ 
Vaikeus  ★★★★ Kiinnostavuus  ★★★★ 
Yleisarvosana  ★★★★ 

TOP  30  1 
LOKAKUU 

NYT 

VIIME 

KUUSSA OHJELMAN  NIMI VALMISTAJA 
LAITTEET 

1. 

1. 

Knight  Rider 
Ocean 

C64,  Ams,  Spec 

2. 12. Miami  Vice 
Ocean 

C   64,  Ams,  Spec 

3. 

2. Green  Beret Imagine 
C   64,  Ams,  Spec, 4. 

3. 

The  Way  of  the  Tiger Gremlin  Graphics C   64,  Ams,  Spec,  MSX 

5. 

4. 

World  Cup  Carnival US  Gold 
C   64,  Ams,  Spec 

6. 

- Leaderboard 
US  Gold 

C   64,  Ams,  Spec 

7. Supercyde US  Gold C   64,  Ams,  Spec,  MSX 

8. 

30. 

Empire Firebird 
C   64,  Ams,  Spec 

9. 

10. 

Yie  ar  kung-fu 

Imagine 
C   64,  Ams,  Spec,  MSX 

10. 
5. 

Rasputin 
Firebird 

C   64,  Ams,  Spec 
11. 

- Silent  Service US  Gold 
C   64,  Ams,  Spec 

12. 21. 
Dragon’s  Lair 

Software  Projects C   64,  Ams,  Spec 

13. 29. 
Jack  The  Nipper Gremlin  Graphics C   64,  Ams,  Spec 

14. 16. Saboteur 
Durrel C   64,  Ams,  Spec 

15. 

15. 

V 
Ocean 

C   64,  Ams,  Spec 

16. 
17. 

Second  City Novagen 

C64 

17. - Solo  Flight  II US  Gold C64 18. 

- 

Ninja 

Mastertronic C   64,  Ams,  Spec,  MSX 

19. - Parallax 
Ocean 

C64 
20. 

11. 

They  Sold  a   Million  1/2 
Ocean 

C   64,  Ams,  Spec 

21. 9. Mission  AD Odin C   64,  Ams 
22. - Speed  King Mastertronic C   64,  Ams,  MSX 

23. 28. Bounder Gremlin  Graphics C64,  Ams,  Spec,  MSX 24. 

- International  Karate 

System  3 

C   64,  MSX 

25. - I.C.U.P.S. Thor 

C64 

26. 
- 

Alleykat Hevvson 

C64 27. 

23. Ping  Pong 
Imagine C   64,  Ams,  Spec 

28. 22. 

Elite 
Firebird C   64,  Ams,  Spec,  MSX 

29. Crusade  in  Europe 

US  Gold 
C64 

30. 

Nexus Nexus 
C64 

TOP-30  -lista  on  kerätty  seuraavista  myyntipisteistä: 
ALAJÄRVI:  Alajärven  Kirjakauppa,  ALAVUS:  Alavuden  Kirjakauppa,  FORS- 

SA: Hietasen  Kirjakauppa,  HAMINA:  Kulmakirjakauppa,  HELSINKI:  CitySo- 
kos,  GameStation,  Runeberginkadun  Kirja,  Toptek  Oy,  HYVINKÄÄ:  TV-Riuk- 
ka,  Kirja-Koivisto,  HÄMEENLINNA:  Hämeenlinnan  Kirjakauppa,  TV-Sävel,  II- 

SALMI: Iisalmen  Kirja-Otava,  Sokos  Market,  IMATRA:  Imatran  Kirja-Otava, 
JOENSUU:  Joensuun  Konetarvike,  Haliman  Oy,  JYVÄSKYLÄ:  Gummeruksen 

Kirjakauppa,  Jyväskylän  Kirja-Otava,  JÄMSÄ:  Jämsän  Kirjakauppa,  JÄRVEN- 
PÄÄ: Sokos,  KAJAANI:  VVuoren  Kirjakauppa,  KANKAANPÄA:  Radio  ja  TV 

Rajala,  KARHULA:  Kymin  Kirjakauppa,  KAUHAJOKI:  Kauhajoen  Kirjakauppa, 
KEMI:  CitySokos,  KEMIJÄRVI:  Kemijärven  Kirjakauppa,  KITEE:  Kiteen  Kirjaln- 
fo,  KOKKOLA:  CitySokos,  KOTKA:  CitySokos,  Kotkan  Kirja-Otava,  KOUVO- 

LA: Musta  Pörssi,  KUOPIO:  Kuopion  Kirja-Otava,  KURIKKA:  Kurikan  Kirja- 
kauppa, KUUSAMO:  Koillis-lnfo,  Lahti:  Alaksanteri  Kääpä,  CitySokos,  Kirja- 

Otava,  LAITILA:  T:mi  R.  liskala,  LOHJA:  Lohjan  Kirjakauppa,  MIKKELI:  City- 
Sokos, MÄNTTÄ:  Gummeruksen  Kirjakauppa,  NOKIA:  Info  Nokia,  OULU: 

Sokos  Market,  PIETARSAARI:  Montinin  Kirjakauppa,  PIISPANRISTI:  Sokos 
Market,  PORI:  CitySokos,  Porin  Kirjakauppa,  PORVOO:  Porvoon  Kirjakauppa, 
RAAHE:  Mikro  Data,  Sokos,  RAISIO:  Raision  Kirja,  RAUMA:  Länsi-Data, 
Sokos,  ROVANIEMI:  Lapin  Kansan  Kirjakauppa,  SALO:  CitySokos,  Salon 

Kirja-Aitta,  SAVONLINNA:  Savonlinnan  Kirjakauppa,  SEINÄJOKI:  Gummeruk- 
sen Kirjakauppa,  SIILINJÄRVI:  Siilinjärven  Kirjakauppa,  SIMPELE:  Simpeleen 

Kirjakauppa,  SODANKYLÄ:  Keski-Lapin  Kirja,  TAMPERE:  CitySokos,  Kontto- 
riratas  Oy,  TURKU:  Kansallinen  Kirjakauppa,  Wiklund,  VAASA:  Montinin  Kirja- 

kauppa, Musta  Pörssi,  VALKEAKOSKI:  Valkeakosken  Kirjakauppa,  VAMMA- 
LA: Tyrvään  Kirjakauppa,  VARKAUS:  Sokos,  YLÖJÄRVI:  Ylöjärven  Kirjakaup- 
pa, ÄHTÄRI:  Ähtärin  Konttorikone,  ÄÄNEKOSKI:  Äänekosken  Kirjakauppa. 

TOP-IO 
LOKAKUU 

AMSTRAD: 
1. WORLD  CUP 

CARNIVAL 

2. THE  WAY  OF  THE 
TIGER 

3. KNIGHT  RIDER 

4. GREEN  BERET 

5. 

YIE  AR  KUNG-FU 

6. 

MOVIE 

7. ELITE 

8. 

V 

9. 

SLAPSHOT 

10. BOUNDER 

COMMODORE  64/128: 
i. MIAMI  VICE 

2. LEADERBOARD 

3. 

KNIGHT  RIDER 

4. SUPERCYCLE 

5. 

EMPIRE 

6. GREEN  BERET 

7. SILENT  SERVICE 

8. 

DRAGON’S  LAIR 
9. WORLD  CUP 

CARNIVAL 

10. RASPUTIN 

SPECTRUM: 
i. GREEN BERET 
2. YIE  AR  KUNG-FU 

3. 

WORLD  CUP 
CARNIVAL 

4. THE  WAY  OF  THE 

TIGER 
5. SUPERBOWL 

6. 

JACK  THE  NIPPER 
7. HEARTLAND 

8. BOUNDER 

9. 

THEY  SOLD  A 
MILLION 

10. SABOTEUR 

MSX: 
i. THE  WAY  OF  THE 

TIGER 
2. JACK  THE  NIPPER 

3. 

MSXTRA 

4. CHILLER 

5. 

KNIGHT  TYME 
6. MOLECULE  MAN 
7. INTERNATIONAL 

KARATE 

8. 

NORTH  SEE 
HELICOPTER 

9. F   1   SIMULATOR 
10. JUMPJET 



YHDYSPANKIN  KOTISYP 
TEKEE  MIKROSTASI  PANKIN. 

asiakasnumero,  salainen  tunnusluku 
ja  puhelinlaitoksen  käyttäjätunnus 

näyttöpääte 

mikrotietokone,  jossa 
tietoliikenneohjelma 

puhelin 

modeemi 

MAAILMAN  NYKYAIKAISIN  PANKKIPALVELU, 
SINUN  MIKROLLESI  SUUNNITELTU. 

Pankkipalveluiden  edelläkävijänä  Yhdyspankki  on  ke- 
hittänyt kotimikrojen  käyttäjille  ainutlaatuisen  KOTI- 

SYP- mikropalvelun. 
Nyt  voit  hoitaa  tavanomaisimmat  pankkiasiasi  ko- 
toa käsin  mikrollasi.  Voit  maksaa  laskuja,  siirtää  varo- 
jasi tililtä  toiselle,  tiedustella  kaikkien  tiliesi  saldoja 

ja  viimeisiä  tilitapahtumia  milloin  vain  sekä  lainojesi 
tilannetta  pankin  aukioloaikoja.  Tosi  kätevää,  eikö 
vain! 

KOTISYP-mikropalveluun  tarvitset  mikron,  tieto- 
liikenneohjelman ja  puhelimen  lisäksi  ainoastaan 

modeemin  sekä  asiakasnumeron,  salaisen  tunnus- 
luvun ja  käyttäjätunnuksen. 

KOTISYP-palvelu  toimii  tavallisella  mikrolla  Voit 
nopeasti  avata  oman  kotipankin  nykyisellä  laitteellasi. 

KOTISYP  TOIMII  KELLON  YMPÄRI. 

KOTISYP-mikropalvelun  käyttäjänä  sinun  ei  tarvitse 
muistella  pankin  aukioloaikoja  KOTISYP  on  käytös- 

säsi 24  tuntia  viikon  kaikkina  päivinä.  Varmasti  ja 
turvallisesti.  KOTISYP-mikropalvelu  toimii  asiakas- 
numerosi  ja  salaisen  tunnuslukusi  avulla,  joka  on 
vain  sinun  tiedossasi.  KOTISYP  on  hyödyllinen  jatke 
mikrosi  tehtäväkuvaan. 

Yhdyspankin  KOTISYP-palvelu  kehittyy  jatkuvas- 
ti. Mikropalvelun  saat  nyt  myös  ruotsinkielisenä.  Yh- 

dyspankin mikropalvelun  asiakkaana  voit  olla  varma 
tulevaisuudessakin,  että  sinulla  on  käytössäsi  pankki- 

palvelun viimeisimmät  menetelmät 

3   KUUKAUDEN  ILMAINEN  KOEAIKA. 

KOTISYP-mikropalveluun  pääset  mukaan  vaivatto- 
masti tekemällä  palvelusopimuksen  lähimmässä 

Yhdyspankin  konttorissa 
Palvelun  hinta  on  ainoastaan  100  mk  vuodessa 

Liittymistarjouksena  saat  kokeilla  palveluamme 
3   kuukautta  ilmaiseksi. 

KOTISYP-palvelumaksun  lisäksi  tulevat  laite- ja 
käyttökustannukset  sekä  pakettiverkon  liittymismaksu. 

Lisätietoja  ainutlaatuisesta  KOTISYP-mikropalve- 
lusta  saat  Yhdyspankin  konttoreista  Postita  oheinen 

kuponki  tai  käy  paikan  päällä  tutustumassa  Se  on  no- 
pein tie  oman  kotipankin  avaamiseen. 

MUISTA  MYÖS  SYP-UNIBOX  -MIKROKERHO! 

Kotimikrojen  käyttäjille  Yhdyspankki  on  suunnitellut 

myös  erityisen  mikrokerhon,  nimeltään  SYP-UNIBOX. 
Siinä  on  jo  yli  L500  jäsentä! 

SYP-UNIBOX  toimii  sinun  ja  Yhdyspankin  välise- 
nä tietokeskuksena  ja  palvelee  antamalla  tietoa  pank- 

kiasioista, tuottamalla  ohjelmia  käyttöösi  ja  toimimalla 

sinun  ja  kerholaisten  keskustelukanavana  -   ”elektro- 

nisena  postilaatikkona’.’ r 
MINUA  KIINNOSTAA  YHDYSPANKIN 

MIKROPALVELUT. 

n 

Lähettäkää  lisätietoja 

□   KOTISYP-mikropalvelusta 

□   SYP-UNIBOX  -mikrokerhosta 

Lähetä  kuponki  kuoressa  osoitteella: 
SUOMEN  YHDYSPANKKI  OY 
Kentän  markkinointi 
PL  53 
02631  ESPOO 

Nimi: 

YHDYSPANKKI 
lllllllllllllllllllll  SCANDINAVIAN  BANKING  PARTNERS  Bergen  Bank  Privatbanken  S-E-Banken  Suomen  Yhdyspankki 


